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LEDARE
Hej alla medlemmar
Äntligen är sommaren här. Nu hoppas vi att vädret står sig resten av
säsongen.
Om du inte betalat in medlemsavgiften så är det hög tid att göra det nu.
Kolla på sid 2 så har du alla uppgifter där.
Yngve har nu genomfört ändringen från SINK-skatt till vanlig svensk
inkomstskatt och det tog 10 veckor innan skattemyndigheten fattade
beslutet. Retroaktivt för 2018 fungerade också. Sedan kom beskedet från
pensionsmyndigheten och från junipensionen blir det alltså vanlig skatt.
Hur/när den inbetalda skatten för jan-maj justeras återstår att se. Mina
beräkningar stämde väl.
Just nu inför många taxibilar kortbetalning. Det är nog den sista gruppen
som nu ”automatiseras” på detta sätt. Bensinstationerna har nu
kortbetalning. Tänk också på att om du betalar en räkning på posten så kan
du betala med ditt kort, både grekiskt och svenskt. Det blir alltid billigare
än att ta ut pengar i bankomaten och sedan betala med kontanter. Med
tanke på att nästan alla grekiska banker nu infört avgift på bankomatuttag
så blir det alltid billigare att betala med sitt kort än att använda
kontanter.

Nu önskar vi er alla en
fantastisk sommar och skriv
gärna om ni gör något kul.

Gunilla och Agneta
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Vårlunch

Den 9 mars hade vi vår traditionella vårlunch. Denna gången var vi på
Restaurang Kypros i Mournies. Mycket och god mat och mycket prat och
trevlig samvaro som alltid när vi träffas.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Städa strand
En dag i mars var vi några
tjejer i föreningen som
bestämde oss för att städa en
bit av stranden i Chrissi Akti.
Anita på Orexi kom med
förslaget. Allt stort hade
kommunen redan tagit men det
var mycket smått kvar.
Efteråt fikade vi och kände
att vi hade gjort något bra.
Gunilla
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Svenska Påsken 20 april!
Det har blivit tradition att fira vår
svenska påsk hos Amina varje år och
så gjorde vi även i år. Det var den 20
april, påskafton, som ett litet gäng ur
föreningen samlades hos Amina och
gjorde i ordning ett gott buffébord.

Vi var inte så många som kom men god mat
blev det och fint väder hade vi!
Tack Amina för att du låter oss vara hos dig
och fira Påsk!
Kristina Manneberg

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Lite fotbollsnytt.
OFI är ett grekiskt fotbollslag från Iraklion som bildades
1925. De vann den grekiska cupen 1986-1987. De spelar i
den Grekiska Superligan. Nu har de skrivit kontrakt med en
svensk spelare från Falkenberg. Nämligen Erik Pärsson. Tänk
att skriva det namnet på grekiska…….. Han är 24 år och har
spelat senast i Falkenbergs FF. som genom hans insats
kunde återvända till första divisionen i Sverige. Ett stort
Lycka Till Erik och välkommen till Kreta!
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Utflykt den 14 april
I år hade vi vår årliga vår-utflykt lite senare än vanligt för att kunna få med medlemmar
som inte är här redan mars.
Vi blev 27 personer som åkte med på utflykten denna gången. Det blev först ett kaffe
stop på ett trevligt café vid hamnen i Rethymnon. Avkopplande och med fint väder.
Bussturen åkte sedan vidare upp i
bergen till keramik byn Margurites.
Flera av oss hade besökt byn tidigare
men inte alla. Det är dock en mysig by
och vi besökte också en väninna till
Amina som hade en butik där. Hon
berättade mycket intressant om hur
tillverkningen av keramik gick till förr
och nu. Vi strosade sen omkring lite
och tittade samt handlade lite.
Högre upp i byn hade vi bokat in
lunch. Det är ju lite av ett lotteri när vi
bokar in matställen som vi aldrig varit
till. Denna gång drog vi lite av en nit
lott får man väl säga, för tyvärr var
restaurangen inte så bra, varken med
service eller mat. Oftast brukar vi ha
tur, men ibland kan det bli så här...

Från Margurites
begav vi oss vidare
till Melidoni grottan.
Det var verkligen
värt ett besök. En
stor fantastisk grotta
med enorma
stalaktiter och
stalagmiter. Det var
också en guide som
berättade en del av
historian om
grottan.
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Vårt sista stopp innan hemfärden var bara några minuter ifrån grottan och det var till
Reptisland. Där fick vi se, hålla och höra om ormar och andra reptiler. Det var spännande
att få hålla i dessa ormar och ödlor. En del vågade inte men många var modiga.

En bra utflykt med flera stopp och möjlighet att umgås.
Kristina Manneberg
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Vi tänkte komma ner nu först i Aug el Sept...inte så noga när exakt.
Stannar då 2 till 3 veckor. Rayanair från Stockholm/Skavsta.
O se oss omkring o evt prata med någon av er skulle vara mysigt.
Kolla runt lite på evt kommande permanent bostad, lagom för 2 personer.
Inte alltför backigt, vi är ju inte 20 längre, ( joooo...jag kanske..ha ha !! )
Vi känner till vägen mellan Chania o Platinias....utmed den kanske ett alternativ.
Runt Kato Stalos ännu bättre. Gillar o handla på LIDL. Vet var det ligger....2 butiker va?
Och närhet till kollektivtrafiken bra, så man något så när lätt kan ta sig till stan.
Anette o jag Arne. Anette blir pensionär i April nästa år så det får bli efter det.
Inte så viktigt när exakt det blir, men i alla fall inte före.
Och då blir det ju långtids som gäller.
Jag Arne har körkort så evt hyr eller köper vi nåt åkdon. Får se!
Har ni frågor eller förslag, skriv några rader till:
Arne Wincent o Anette Björn mail: vivi73@hotmail.se
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Orkidéspaning i Spili
Det har blivit tradition att vi i föreningen åker till Spili för att titta på
orkidéer. En eller två veckor in i april är det dags. I år var vi ett stort
gäng som gav oss iväg. Vintern har ju varit blöt, kall och lång och det
syntes på orkidéängarna. Kretas endemiska tulpan fanns bara i några
enstaka exemplar. Orchis lactea eller mjölk orkidé fanns det många av
liksom italica och den gula Pausiflora Totalt såg vi minst 12-13 olika
orkidéer så det var en trevlig dag

Efteråt åt vi en härlig måltid på en taverna i Spili.
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Gunilla

Litchi Foods Hellas har nu startat en E-shop! Här finner ni många goda och välkända
matvaror från Skandinavien. Ni kan alltså gå in på vår hemsida: www.litchifoods.gr
och där göra er beställning och sen få den skickad till er adress!
Lätt och smidigt!
Vi skickar över hela Grekland och även till Cypern!
Besök gärna vår butik
den ligger vid torget i
Mournies.
Öppet mån-fre 9-14
tisdag, torsdag och fredag även 18-20:30
lördag 10-14
Välkommen

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Under fredag kvällen (31/5) hade vi nöjet att få lyssna på ett uppträdande i Katolska
kyrkan i Chania av en flickkör från Katarina kyrka i Stockholm och en grekisk barnkör från
Chania. Hela kyrkan var fullsatt! Det var mycket fint!
Kristina Manneberg
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Mitt nya liv på Kreta
Dagen då jag anlände.
Jag startade tidigt på morgonen från Landvetter flygplats,
anlände Heraklion vid 11-tiden på förmiddagen. 30 graders
värme mötte mig, äntligen var jag i mitt nya hemland.
Jag tog bussen till Chania, en resa på 2,5 timmar i en
helturistbuss med utsikt över havet mest hela tiden. Så kom jag
då till Chania, fick ta en taxi till Platanias och upp på The Hillside
som dom säger. Maria, husvärden stod och väntade på mig. En
mycket trevlig dam som visade mig runt, och upp på takterrassen som innehåller en
magnifik trädgård, med bananträd, avokado och apelsiner och massa olika örter.
Här är huset jag bor i, jag bor på nedersta våningen, en
enrumslägenhet med en liten trädgårdsplätt utanför,
förutom takterrassen då, där jag kan sitta och grilla i en fin
byggd grill.
Nu idag är det den 11 december, och jag har bott här i snart
två och en halv månad. Jag kommer att lägga ut bilder, på
både mitt hus och min trädgård plus alla de vandringar jag
gör så gott som dagligen. Det har varit mycket bra väder
hittills, lite regn, men det kommer mest på natten, dagarna
håller sig mellan 16 och 25 grader ännu, fast det redan är
mitten på december.
Nu har det blivit den 3:e Januari 2019, och livet går vidare.
Det har regnat och åskat något så fruktansvärt, som jag aldrig upplevt i Sverige innan.
Men sedan kom solen och värmen tillbaka. Januari bukar ju vara lite regnig och blåsig.
Men det blommar för fullt här på Kreta, bananer, apelsiner, citroner och avokado växer
för fullt! Just nu blåser det och kommer en och annan regnskur. Men solen kommer fram
lite då och då.
Nästa vecka börjar den stora rean här på Kreta, då kan man göra fynd! Jag skulle behöva
en ny soffa, en tresitssoffa, så jag kan ligga och se på min nya tv jag köpt. En 4K Ultra HD
Smart-tv. Då behöver man ju sitta eller ligga skönt när man tittar på tv eller Youtube mm.
Får väl se vad IKEA har att erbjuda.
Min gode vän och arbetskompis från min tid på SJ, Tonie Petersson, kommer att flytta hit
senast Maj detta året, det kan bli tidigare också. Han har slutat jobba nu som personlig
assistent, och tömt hela sitt hus som är till försäljning nu. Det kommer att bli roligt när
han flyttar ner, då kommer vi att åka runt här på Kreta och utforska så mycket vi kan. Upp
i bergen, uppleva grottsystem och dessa fantastiska berg och djupa dalar. Vi kommer att
hyra bil ofta, men också gå mycket vid havet, eller åka buss till olika ställen.
Jag lever ett lugnt och gott liv här nere på Kreta, Man lever ganska billigt här nere, hyran
är billig och maten. Sedan har jag ju min pension och mina fonder att leva på, så jag klarar
mig gott och väl här på Kreta.
Nu har det blivit den 3 februari 2019, och jag sitter i min nya lägenhet i samma komplex
som tidigare, men högre upp. Nu har jag två våningar och en stor solterrass på taket, där
jag sitter just nu och skriver. Underbart väder och 23 grader varmt, strålande sol. Rena
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sommaren! Nu på onsdag, åker jag hem till Sverige, ska hjälpa Min dotter Samantha och
flytta. Samt bo i Dållebo ett par nätter så jag får träffa min älskade Sabodini. Givetvis åker
både jag och Samantha och Nicklas och hälsar på min lilla älskade mamma i Dalsjöfors.
Jag stannar i Sverige tills den 20 Februari, sedan åter till mitt älskade Kreta!
Nu när jag sitter här på takterrassen, ser jag dom snöklädda bergen en bit bort,
fantastiskt säger jag bara! Ett stort glas nypressad apelsinjuice och ett par avokado till
det, härligt! Hoppas internetkillarna kommer imorgon, och fixar mitt internet riktigt. Det
har varit lite segt.
Nu har det blivit den 30 mars, och imorgon är det sommartid. Ställer väl om de klockor
jag har ikväll innan jag går till sängs.
Den 12 Maj åker jag hem till Sverige för att hälsa på mina barn och min lilla mamma som
nyss fyllt 84 år. Dagen efter hemkomst till Sverige, måste jag ner till skatteverket och
skriva in mig i Sverige igen, på min gamla adress på gården där min dotter bor nu. Jag ska
förnya mitt körkort, för här nere på Kreta gäller ett körkort bara i tre år, och får jag
svenskt körkort gäller det ju i 10 år. Så jag blir skriven i Sverige 1-2 månader, sedan skriver
jag in mig på Kreta igen, med mitt nya körkort.
Jag saknar min katt Sabodini så fruktansvärt mycket, men jag får ju
träffa honom varje gång jag är i Sverige. Han glömmer inte mig,
sist jag var hemma och träffade honom och pratade kattspråk med
honom stångade han mig och la sig vid mitt huvud och kramade
mig och spann så det dånade.
Det har blåst, regnat och stormat ibland denna så kallade vinter
här nere, men vissa dagar har det varit mellan 20-23 grader och
vindstilla, då går jag ner till havet, det tar ju bara 10 minuter från
Platanias Hill Side där jag bor. Nu ska det ju bli varmare för varje
dag framöver, och det ser jag fram emot.
Jag åker tillbaks till Kreta den 21 Maj, och då följer min gamla
arbetskompis från SJ ner, han flytta också hit för gott. Vi kommer
att bo grannar här på berget, med alla restauranger, hotell och så vidare. Vi har ju varit på
Kreta flera gånger innan, så vi känner till det. Vi brukar hyra en bil i en vecka och åka upp i
bergen eller ner på sydsidan, men det finns ju hyr mycket som helst att se på Kreta. Alla
grottor uppe i bergen och alla antika kloster med mera. Ja en sak är då säker… jag saknar
inte Sverige, och mina barn kommer ner och hälsar på mig på sommaren. Jag själv åker ju
till Sverige ett par gånger om året och hälsar på dem.
Här nere på Kreta kommer hon som äger huset med kassar med apelsiner och avokado,
citroner, och färska ägg till mig varje vecka… kan man ha det bättre? Och bananer och
kryddväxter har jag i min trädgård. Helt fantastiskt!
Här är en bild på gården jag bodde på
utanför Borås, nu bor tösen där.
Har det så bra, och jag fortsätter att
skriva…
Didrik von Porat
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Hälsa Europa
Medicinsk cannabis på licens i Grekland
30th November 2018
I ett försök att utnyttja marknaden markerade
Grekland tidigare den första licensen till
privata företag som möjliggör tillväxten av
medicinsk cannabis. Förra året legaliserade
Grekland användningen av medicinsk cannabis och lyfte också förbudet mot
att odla och producera det. Enligt ekonomi- och utvecklingsministeriet
beviljades, tidigare i veckan, två licenser och ytterligare 12 kommer att
utfärdas i slutet av året. Stergios Pitsiorlas, biträdande ekonomiminister,
Grekland, förklarar: "Det ﬁnns stort intresse, främst från Kanada och Israel ...
några av dem är stora potentiella investerare." Pitsiorlas sa att de första
medicinska cannabisprodukterna förväntades komma på marknaden om 12-18
månader och att industrin huvudsakligen var exportorienterad. Legitimering
av cannabis för rekreationsändamål är dock inte aktuellt. Tusentals patienter i
Grekland tros vilja använda cannabis för en rad allvarliga medicinska tillstånd,
även om myndigheterna inte har exakta siffror. Den höga ökningen av
medicinsk användning av cannabis i Europa och flera europeiska länder,
däribland Storbritannien, Tyskland, Italien och Danmark, tillåter redan
receptbelagda läkemedel, och i juni 2018 blev Kanada det andra landet i
världen, efter Uruguay, för att fullt ut legalisera marijuana och avsluta ett 90årigt förbud. Enligt Greklands licenssystem skulle medicinska
cannabisprodukter vara tillgängliga på recept. Trots detta förklarade
hälsominister Andreas Xanthos att det inte skulle subventioneras genom
statliga sjukförsäkringssystem. De 14 licenserna förväntas skapa mer än 750
arbetstillfällen och representera cirka 185 miljoner euro i investeringar. Därför
tyder allt på att den snabbt stigande legaliseringen av medicinsk cannabis är
ett sätt att öka den grekiska ekonomin. Dessutom kommer de första
licensierade cannabishusen att vara i Larisa i centrala Grekland och i Korinth
på Peloponnesos.
Från ”Hälsa Europa”

Det finns en shop i
Chania som säljer denna
hampolja och de har
mycket kunskap om
produkten.
Agneta
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Grekland
Hur kom Grekland in i våra liv?
1963 stod jag inför ett val på
gymnasiet. Tog jag den helklassiska
linjen med grekiska och latin så kunde
jag välja bort matematik. Min
förundran och glädje kände inga
gränser. Aldrig mer matte? Självklart
valde jag bort matematiken och i likhet
med Povel Ramel ”har jag sedan dess
mått mycket bättre”.

Jag hade också den fantastiska turen att ha en ung, energisk, pedagogiskt begåvad
lärare som älskade latin och grekiska. Dessa var mina favoritämnen alla kategorier.
När studentdagarna började närma sig och man klarat de skriftliga tentorna var det
regel att bära en abiturientmössa fram till själva studentdagen. Jag hade sytt fast en
grekisk flagga och broderat ett citat ur Iliaden på mössan och en dag på spårvagnen i
Göteborg kom det fram en vacker ung man och började prata grekiska i tron att jag
skulle förstå honom. Jag kunde ju Iliaden! Grekiska flaggan! Mitt hjärta blödde för
honom för jag förstod att han längtade hem och var ensam i Sverige denna kalla vår.
Tyvärr gjorde jag honom besviken på mer än den språkliga punkten, men det är en
annan historia.
Sedan försvinner Grekland helt ur synfältet, men 25 år senare sitter två tonåringar och
en tjugoåring med Göteborgs-Posten uppslagen framför sig. Billiga restresor! Alla
blundar och en av dem cirklar med fingret och sätter ned det på – Kreta. Som mamma
var jag ytterst tveksam. Men de åkte ner och efter en vecka kom de tillbaka och i
flygplatshallen ropade de så högt de kunde: Vi vill tillbaka!
Redan nästa dag tog äldsta dottern mig åt sidan och berättade att hon blivit erbjuden
jobb på en restaurang i Chania. Jag gick i taket. – Det förstår du väl, en vacker flicka
som du, de menar inte allvar…..
Men hon vidhöll att det var seriöst och till slut enades vi om en tvåveckors ny restresa.
På det sättet hade hon både boende och hemresa. Det dröjde bara en vecka innan hon
fick tag i en telefon och sa att hon hade jobb och hittat en lägenhet. Nästa år är det 30
år sedan. Suck.
I familjen har det blivit två (mycket feta) grekiska bröllop och en begravning. Fyra
grekiska barnbarn plus en snäll svärmor, vilket ju som alla vet är något ytterst sällsynt.
Hälsningar!
Solveij Zaki
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KRETA 24:e februari 2019
Det var söndag och vi hade stämt träff
hos dottern med familj i Strovles mellan
Chrissoskalittissa och Kissamos. Vi skulle
träffas hela familjen för en trevlig
middag eftersom jag och maken skulle
åka till Sverige efter 4 månader på Kreta.
Det fullständigt vräkte ner oavbrutet
vilket gjorde att sönerna bestämde att
inte komma då risk för ras efter vägen
var överhängande. Det hade regnat hårt
2 veckor innan och vägarna var ganska
sköra redan där. Vi intog våran måltid
och regnet fortsatte att vräka ner.
Monsunregn, skulle jag kalla det då jag har upplevt det en gång i Tunisien. Vi hade
parkerat vår husbil utanför där vi skulle sova för att följande dag ta oss till Chania för
vidare färd med ﬂyg 2 dgr. senare. Jag o Vagelis, dotter och svärson tillbringade dagen
med diverse aktiviteter inomhus med 3 barnbarn, som är vana vid att vara ute och
springa omkring i sin stora trädgård med apelsinträd, hängmatta, gungor och en liten
cykelramp. Det gick ganska bra. Dagen blev till natt och på väg till husbilen 15 meter bort
blev vi dyngsura Ha ha. Sömnen blev sådär eftersom att höra regnet smattra i 200km/tim
hörs ganska bra. Vi smög oss upp måndag i ottan och tog oss in i huset och ﬁxade en
kaffe. Vi blev än en gång blöta av den korta sträckan. Uppdateringar kom under hela
dagen med stängda vägar, översvämmade., Tunneln mot Topolia var full med vatten
som forsade ner från bergen. Jordmassor rasade ner på ”vår” väg strax utanför Strovles,
Svårt att ta bort då det rasade ännu mer och huset som låg högst upp kunde vara i fara. Vi
förstod ganska snart att vi INTE skulle kunna ta oss till Chania med bil för att ﬂyga till
Sverige tisdag morgon som var tänkt. Repris av gårdagen, mat och lek då helt plötsligt allt
slocknade. Vi satt i totalt mörker från sen eftermiddag. Det blev lite mysljus, lite
berättelser, mer mat och sen var det dags för en tidig nattning av samtliga inblandade.
Inget fungerade, ingen värme, inga mobiler som dog efter en stund och ingen TV. Speciell
situation. Regnet fortsatte i samma hastighet. Det fanns inte ett uppehåll dessa 2 dgr.
Kändes som man skulle få ett hysteriskt utbrott. Jag och maken sov i husbilen som ännu
en natt bjöd på smatter och lite åska emellanåt. Sömnen var väl inte denna natt den
allra bästa. Tisdag morgonen vaknade vi av att det var så tyst, endast ett strilande
regn……….. Blev riktigt glad. Vi hoppade in personbilen och åkte för att ta reda på om vi
skulle kunna ta oss ut. Planet hade vi redan missat. Det gick 6,30 denna morgon. Men
kanske vi kunde ordna en ny biljett till morgondagen. Jorden över vägen låg kvar men det
hade plattats till på högra sidan så en bil kunde ta sig förbi. Men vattnet forsade från
berget och jag var rädd och vill vända men maken övertygade mig om att det var inte alls
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som kvällen innan då han hade tagit en sväng med pickupen för att titta hur det såg ut.
Färden gick vidare och vi mötte en plogbil, stoppade den och han sa att vägen är framkom
bar. Vi vände så snabbt det var möjligt, väckte upp dottern, tackade för oss och gav oss
iväg. (Gäller att smida medan järnet är varmt.) Ån som vi aldrig sett i Potamida, Bulgaro,
med omgivning hade blivit mer än 20m bred……
Vi kom fram till Platanias där vi svängde
av, och det var mycket vatten och vi
kunde inte åka via Platanias, där var
bron borta. Ån ca 30m bred.
Apelsinodlingar stod i vatten eller var
borta. Bambu överallt. Ett antal
personer stod o tittade på förödelsen.
Inväntande militären som skulle sätta
upp en provisorisk bro, då människor
inte kunde nå sina hem. Vi tog oss upp
på motorvägen och for vidare mot
Souda, till en av sönerna. Där vistades vi till vi kunde resa dagen därpå.
Flygbiljetterna var INTE ombokningsbara men AEGEAN AIR gav oss nya utan att ta ett öre
extra, då de förstått vår sits och den katastrof som Kreta hade råkat ut för. Tack, Tack
och vi väljer dom med glädje när vi reser nästa gång. Väl hemkommen till Sverige så
mådde vi väldigt dåligt, det var en stressad situation och mina tankar går till dom som har
det verkligen svårt i Mocambique.
/ Agneta Tzanakis

Bokbytardag på Restaurang Orexi

I slutet på mars ordnade Anita på
restaurang Orexi en bokbytardag. Vi fick
komma med våra böcker och byta och
prata. Anita hade restaurangen öppen och
det populäraste var nog kaffe och
kanelbulle. Jättegott och trevligt hade vi.
Nu har Anita en bokhylla på Orexi där du
kan lämna eller hämta böcker under hela
sommarsäsongen.
Gunilla Lööf
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Spirulinas goda påverkan på vår hälsa.
Spirulina är en primitiv mikroalg som uppträdde på jorden för 3,5
miljarder år sedan. Den kan genom fotosyntes, absorbera två
gånger sin biomassa CO2 och genom att använda atmosfäriskt
kväve, har den bidragit till utformningen av vår moderna atmosfär
som innehåller värdefullt syre. Biologiskt karakteriseras den som en
termoﬁl organism (optimal 35C) och en alkaloﬁl (PH 9-11). Dessa
unika miljöförhållanden är säkrade på det geotermiska området
Nigrita, (Therma), Grekland, med hjälp av det termiska mineralvattnet i regionen, rikt på
ren CO2. Högfotonﬂödet i området (300 solskensdagar/år) bidrar till en hög fotosyntetisk
aktivitet, vilket resulterar i produktion av spirulina av hög kvalitet. Efter andra
världskriget studerade tyska och franska professorer spirulina i detalj. 1967 valdes
spirulina, av den internationella associationen av
mikrobiologer, som den bästa näringskällan för
framtiden. Senare valde NASA spirulina som den
främsta kostkällan för astronauter. Förenta
nationerna, via CISRI-ISP, uppmuntrar sina
medlemmar att använda spirulina för att uppnå
hållbar utveckling. Spirulina är unik för både
vegetarianer och icke vegetarianer.
Besök även dessa sidor för att lära mer.
http://www.biospirulina.gr/index.php/

http://www.spiroulina.gr/text/3/threptiki-ajia

http://www.spirulinanigrita.com/en
Agneta Tzanakis
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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