
Verdient uw vermogen persoonlijke aandacht?

Scherp zicht op uw 
financiële toekomst
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Handelsbanken biedt persoonlijk advies en maatwerk
voor particulieren, ondernemers en bedrijven. Bij ons
kunt u terecht voor uw hypotheek, financieringen en het 
beheer van uw vermogen. Neem voor een heldere kijk op 
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uw lokale kantoor.
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Een olijf  die rijpt aan de boom verandert 
van mat groen naar glanzend zwart. Maar 
in zijn donkere binnenste zit ’goud’ dat 
erop wacht ‘gewonnen’ te worden. Wan-
neer olijven worden geperst, leveren ze 
een goudgele vloeistof  op die in keukens 
rond de Middellandse Zee al duizenden 
jaren zeer geliefd is. 
Een voedingspatroon waarin veel olijfolie 
wordt gebruikt, zou de kans op hart- en 
vaatziekten en kanker kunnen verkleinen. 
Het is hierbij wel heel belangrijk dat je 
een goede kwaliteit olijfolie kiest, want er 
zijn ook veel soorten van mindere kwaliteit. 
Uit de pulp die na het persen overblijft, 
wordt bijvoorbeeld met behulp van oplos-
middelen en onder grote hitte nog olie 
gehaald, en die is niet bepaald gezond te 
noemen. Of  de olie is zelfs aangelengd 
met andere, goedkopere soorten olie. De 
beste olijfolie is de extra vierge (op z’n 
Frans) ofwel de extra virgen (Spaans) of  
extra vergine (Italiaans). Letterlijk betekent 
dit ‘extra maagdelijk’, in de zin van on-
aangeraakt, onberoerd en dus puur natuur. 
Deze olie is per definitie koudgeperst, met 
gebruikmaking van natuurlijke methodes, 
en moet voldoen aan strenge normen ten 
aanzien van zuiverheid, geur en smaak. 
Olijfolie die echt extra vierge is, bevat 
– naast enkelvoudig onverzadigde vetzuren, 
vitaminen en andere natuurlijke ingredi-
enten – veel antioxidanten, (poly)fenolen 
genaamd. Deze (poly)fenolen maken echte 
olijfolie zo goed voor de gezondheid. Een 
hoogleraar voedingsleer heeft ooit gezegd: 
“Als olijfolie niet had bestaan, hadden we 
het moeten uitvinden, zo gezond is het!”
Olijfolie wint steeds meer aan populari-
teit: in selecte kring is zelfs sprake van 
een verheerlijking van olijfolie die zich 
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laat vergelijken met de rituelen rondom 
wijn. Denk aan proeverijen, foodpairing 
en workshops.
Onlangs mocht ik op uitnodiging van 
Gregor Christiaans (olijfolie-expert en 
auteur van ‘Lekker Vet – alles over olijf-
olie’) zo’n workshop bijwonen. Wat ik 
daar heb geleerd? Dat wanneer een olie 
niet fris of  lekker ruikt, deze meestal ook 
niet fris en lekker is. Dat prijs wel degelijk 
iets zegt over de kwaliteit; een olijfolie 
onder de € 20 per liter is in Nederland 
bijna nooit van goede kwaliteit. Dat het 
een fabeltje is dat extra vierge olijfolie een 
laag verbrandingspunt heeft en daarmee 
niet geschikt zou zijn om in te bakken. 
“Onzin”, zegt Christiaans, “je moet goede 
olie alleen langzaam verwarmen en niet 
meteen vol het gas eronder.” Dat olijfolie 
net als wijn vele smaaknuances kent, denk 
aan bitter, fris, grassig, scherp of  zacht. Dat 
je objectief  kunt vaststellen of  olijfolie 
extra vierge is maar dat smaak natuurlijk 
subjectief  is. Dat men in Spanje per hoofd 
van de bevolking veertien liter olijfolie per 
jaar consumeert, dit in tegenstelling tot 
0,9 liter in Nederland. Dat je wel vijf  kilo 
olijven moet persen voor één liter olijfolie. 
En dat olijvenijs echt ver-ruk-ke-lijk is!
Dat ik goede olijfolie een warm hart toe-
draag, heeft ertoe geleid dat ik twee jaar 
geleden een olijfboom in Spanje heb ge-
adopteerd met officieel adoptiecertificaat 
en de coördinaten van de betreffende boom. 
Hiermee steun ik niet alleen de zelfstan-
dige kleinschalige olijfboer, maar weet ik 
mij ook verzekerd van vier liter (h)eerlijke 
ecologische olijfolie van ‘Flor y Sabor’ 
per jaar. Een goede gezondheid is goud 
waard dus zeg ik: “Lekker royaal laten 
vloeien dat vloeibare goud!”  
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