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plukken.  Wat een heerlijke man! Ik ben nu al 
dol op hem. 
 
 
DE AARDNOOT 
 
Aardnoten hebben voor mij iets van heel ver 
weg, maar ze worden ook gewoon in de Alentejo 
gekweekt. Ongepeld, in grote zakken, vind je ze 
hier in elke supermarkt en ook als lekkernij bij 
een biertje is het een gewilde versnapering. Net 
als trouwens lupinepitten, maar dat is een ander 
verhaal. 

We zijn nieuwsgierig genoeg om te kijken of we 
zelf ook aardnoten kunnen kweken. En 
waarempel: we halen er een heleboel uit de 
grond. We hebben een deel binnen laten drogen 
en een deel in de garage. Dat laatste is niet 
helemaal goed gegaan. De muizen vinden 
aardnoten ook lekker. We hebben zelfs 
schilletjes terug gevonden onder de motorkap 
van de auto. De muis die daarvoor verantwoor-
delijk was, heeft als dank ook de bedrading van 
de motor doorgebeten. Wat we merkten toen we 
´s avonds van vliegveld Faro terugreden naar 
huis. Ach ja, elke dag heeft leermomenten.  
 
 
NIEUWJAARSLOTERIJ 
 
Monte do Casarão begint het nieuwe jaar altijd 
goed. Met de Nieuwjaarsloterij. Degenen die het  
afgelopen jaar bij ons waren, doen mee met één 
lot per geboekte week. De prijs is een week  
gratis verblijf hier.  
We hebben al heel veel mensen blij kunnen  
maken. Het opvallende is, dat er tot nu toe altijd 
een echtpaar of gezin wint dat voor de eerste 
keer hier was. Onze trouwe gasten spelen elk 
jaar weer mee met 3, 4 of zelfs 5 loten, maar 
tot nu toe hebben die nooit kunnen winnen.  
Dit jaar zijn Marianne, Maurice, Lieuwe, Moos en 
Ymke de gelukkigen geworden. Aan onze Finse 
buurvrouw Päivi Mannerkorpi viel de eer te beurt 
het winnende lot uit de hoge hoed te trekken. 
We geven er graag een officieel tintje aan.  

Ook al mag het volgens de etiquette niet meer, 
ik wil u toch nog een heel goed 2020 toewensen.  
Wie weet zien we u dit jaar (weer) op  
Monte do Casarão. 

ZOMERSE WINTER 
 
Het is uitzonderlijk mooi weer. Al vanaf een 
week voor kerst. De temperatuur loopt overdag 
op tot zo´n 25° en het is stralend blauw. Het 
grote verschil met Nederland is dat de zon ver-
warmt. Onze kerst– en nieuwjaarsgasten heb-
ben daar dan ook in ruime mate van geprofi-
teerd. Ook de gasten die er nu zijn, kunnen 
zich koesteren in een heerlijk zonnetje.  

Er is nog een groot verschil met Nederland: er 
is geen knal te horen. Er wordt wel vuurwerk 
afgestoken, maar dat is centraal geregeld.  
In november en de eerste helft van december 
heeft het flink geregend. Dat was ook broodno-
dig. In het noorden en midden van Portugal 
zitten de stuwmeren eindelijk weer vol, maar in 
het zuiden is het andere koek. Daar heeft de 
regen niet echt geholpen. De grote stuwmeren, 
zoals Santa Clara en Alqueva halen nog niet 
eens de 40%. Ons stuwmeer zit gelukkig wel 
vol. Als het achterland is verzadigd en de beek 
gaat lopen, is het binnen twee dagen gepiept 
en stort het overtollige water zich door de 
overloop in het riviertje beneden. We kunnen 
er weer een jaartje tegen.  
 
 
PUKARA 
 
We hebben een nieuwe paddenstoelensoort op 
het menu staan. De pukara, ofwel grote parasol-
zwam. Hoed 20 cm in doorsnee, dunne steel ook 
zo´n 20 cm. We hadden hem wel eens eerder 
gespot, maar na zeer enthousiaste berichten 
van iemand hier in de buurt en na nog wat 
navraag (voor de zekerheid) hebben we de 
stoute schoenen aangetrokken en hem bereid 
op de manier waarop de Portugezen dat doen, 
als een schnitzel: je haalt de pukara door een 
geklopt ei en door paneermeel en vervolgens 
bak je hem kort. Heerlijk! Een blijverdje.  

Op mijn zoektocht naar eetbare paddenstoelen 
stuitte ik op een boek van Edwin Florès, Het 
Paddenstoelenboek.  Helaas is het niet meer te 
koop, dus heb ik de heer Florès een mailtje 
gestuurd met de vraag of hij misschien nog een 
exemplaar had dat ik zou kunnen kopen. Hij 
reageerde per ommegaande en zei dat hij het 
boek graag zou opsturen. Hij stelde ook voor 
volgende winter hiernaar toe te komen, me van 
alles uit te leggen en samen paddenstoelen te 

 

www.jeeigenberg.nl 
www.montedocasarao.com 

 
info@montedocasarao.com 

 
www.youtube.com/watch?

v=4h82mYBohfc 

12 jan. 2020, in de zon 26° 

 
SCHILDERWEKEN 2020  

 
 

Zoals de meesten van u weten, 
keert onze docente van alle 
schilderweken tot nu toe, Jenny 
Helder, na 22 keer niet meer 
terug op Monte do Casarão.  
We zijn zo fortuinlijk geweest al 
heel snel een nieuwe docent te 
hebben gevonden: Margot Ver-
hoeven uit Amsterdam. Zij zal 
de schilderweken in april en 
oktober begeleiden. We zijn blij 
met Margot en we twijfelen er 
niet aan dat zij weet hoe de 
cursisten tot ongekende artis-
tieke prestaties uit te dagen. 

 
De schilderweken zijn van 8 
tot 15 april en van 30 sep-
tember tot 7 oktober. 
 
We hebben dit jaar gekozen 
voor woensdag als aankomst– 
en vertrekdag ipv donderdag. 
In de regel zijn de vluchten op 
woensdag goedkoper.  

Nieuwjaarsduik 2020 


