
KRETA -  en alla sinnenas studieresa  
 
Bakgrund:  
En allt större del av våra kundkretsar har fått och kommer att få ett aktivt 
intresse för den mat, som är hälsosam. Reportage och recept i massmedia 
samt uppmärksammade vetenskapliga rapporter stödjer denna utveckling.  
Våra kunder kommer i allt högre utsträckning efterfråga produkter som är 
dokumenterat nyttiga och de kommer att vilja låta sig inspireras av nya och 
spännande recept och förslag till val av kost. De efterfrågar information om 
produkternas ursprung och produktionsmetoder. Hälsan kommer alltid att sälja! 
 
För handlaren och hans/hennes butiksanställda gäller det att kunna svara upp 
mot de ökade kraven på produktkunskap och inspiration.  
 
Inte minst har medelhavskosten stått i centrum där man bl a kunnat konstatera 
påtagliga sänkningar av kolesterolnivåerna efter en kost rik på grönsaker, frukt, 
omega-3fetter och olivolja. På senare tid har uppmärksammats att särskilt den 
traditionella kretensiska kosten är den bästa medelhavskosten. Internationella 
studier visar bl a att hjärt-kärlsjukdomar var drastiskt lägre på Kreta än i andra 
länder och att personer, som redan drabbats av hjärtattacker och som sedan fick 
kretensisk mat, överlevde i väsentligt högre grad än de som fick föda i enlighet 
med det amerikanska kardiologiska sällskapets riktlinjer. En annan studie visar 
att symtomen hos patienter med reumatisk artrit påverkas till det bättre. 
Nya hudvårdsprodukter, baserade på diktamo från bergen och olivolja och som 
tillvaratar traditionell kretensisk läkekunskap har nu börjat lanseras i 
medlemmars butiker. 
Ett exempel på reportage om kretensisk mat och recept kan Du se på Dagens 
Nyheters nätupplaga den 21 januari 2007 ”Kalasmat från Knossos”, DN.se 
 
Att Grekland och inte minst Kreta besökts av flertalet av våra kunder motiverar 
i än högre grad val av resmål. 
 
Syftet med resan  
Att med delmålen 

*   att ge deltagarna ingående kunskaper om hälsobringande produkter i 
     medelhavsköket och i synnerhet i det kretensiska köket 
*   att ge deltagarna ingående kunskaper om nya hudvårdsprodukter 
     tillverkade av endemiska (finns inte någon annanstans) kretensiska 

kryddor/växter och organiskt odlad olivolja 
*  att öka butikernas möjligheter att tillgodose våra kunders ökade 
    efterfrågan om rådgivning och inspiration när det gäller hälsobringande 
    mat (val av mat och recept) och andra hälsoprodukter 

stärka butikens konkurrenskraft och öka försäljningen 



Genomförande  
 
Vår avsikt är att följande produkter kommer att studeras (reservation för 
ändringar) 
 
Oliver, olivolja, olivbaserade andra produkter 
Citrusfrukter och andra frukter såväl traditionella som ej traditionella (avokados) 
Druvprodukter 
Grönsaker och kryddor, såväl odlade som vilda  
Honung 
Nötter 
Mjölkvaror som traditionella ostar och youghurt 
Sädesslagen 
Mat ur havet 
 
Föreläsningar och seminarier, såväl på hotellet som på plats uppe i de höga 
kretensiska bergen och vid havet. Studiebesök. Receptinsamling. 
 
Genomgående för alla aktiviteter är vår avsikt att inspirera Dig, att Du skall 
kunna tillgodogöra Dig kunskaper och erfarenheter med alla Dina sinnen. 
Det blir alltså mycket att smaka, lukta, se och känna. 
 
I priset ingår den mat och dryck som vi kommer att studera. 
 
Vi kommer att anlita även extern sakkunskap och samarbeta med leverantörer. 
 
Genom våra kontakter på Kreta kommer vi att besöka platser som Du normalt, 
som turist, inte skulle se. Vi åker i ”egen” buss. 
 
Studietiden, inklusive restiderna på plats, kommer att uppgå till minst 30 
timmar. 
 
Ett detaljprogram kommer att utarbetas när vi vet hur många som kommer att 
delta. 
 
Har Du frågor om vad Du bör tänka på när det gäller den skattemässiga 
bedömningen ? Kontakta Din revisor eller SLHF, Kjell Jönsson eller Ragnar 
Fransson. 
 
 
 


