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1.    9 « echte » waarheden over olijfolie 
 
Over olijfolie wordt veel gesproken. Veel juiste informatie, maar ook veel onwaarheden. 

Daarom dit lijstje om het kaf van het koren te scheiden:  

 

1. Extra-virgin olijfolie, of een andere benaming op de fles, maakt geen verschil: het gaat over  
     dezelfde olijfolie. 

 

Niet waar. Je komt veel namen tegen: «pure olijfolie», «lichte olijfolie», «extra-fijne olijfolie» … 

De enige echte beschermde benaming door de europese regelmentering is “Extra-virgin olijfolie”. 
Het basiskenmerk van deze beschermde naam is de zuurtegraad: deze mag niet hoger zijn dan 
0,8%. 
Andere namen op de fles betekenen dat het gaat om olijfolie, met toevoeging van additieven, 
mengeling van goede en minder goede olijfolie, deels geproduceerd uit de overgebleven pasta van 
de eerste persing,… Heel dikwijls gaan deze olijfolies over de toonbank aan extra lage prijzen. 
Indien er niet “Extra-virgin olijfolie” op het label staat, bedenk je dan 2 keer voor je er geld aan 
uitgeeft. Staat er geen zuurtegraad op het etiket? Opgepast dan... 
  

2. Er moet olijfolie « uit eerste koude persing » op het label staan 

 
Best wel. 

Na het plukken van de olijven, worden deze geperst. Dat proces is overal hetzelfde. Men noemt dit 
proces de «eerste koude persing». 
De term «uit eerste koude persing» geeft je geen enkele informatie over de kwaliteit van de olijfolie, 
wel de zekerheid dat deze rechtstreeks geperst werd uit olijven. Een tweede persing gebeurt uit de 
overgebleven pasta na een eerste persing. 
Wat er na de persing gebeurt, is een ander verhaal.  

  

3. Je kan extra-virgin olijfolie niet gebruiken om te frituren. 
 

Toch wel. 

Extra-virgin olijfolie is een heel stabiele olie. Ze bevat veel polyphenol en kan daardoor goed tegen 
hoge temperaturen. Frituren tot 180°C-190°C is geen enkel probleem. 
Zoals voor elke olie die op hoge temperatuur wordt gebruikt, verlies je gedeeltelijk de fijnheid van 
de smaak van de olie die je gebruikt voor het frituren. 
 

4. Een fles olijfolie op het aanrecht laten staan, is prima. 

 

Liever niet. 

Olijfolie houdt niet van licht en warmte. Laat je de olijfolie staan op het aanrecht dan wordt ze 
blootgesteld aan het licht en als daarenboven ook de zon op de fles kan schijnen dan zal je olijfolie 
snel inboeten aan kwaliteit. 
Bewaar je olijfolie steeds op een koele plaats, weg van het licht. Koop beter olijfolie in blik dan in 
een fles. Zeker een fles bestaand uit doorzichtig glas is niet aan te raden. 
 

5. Goede olijfolie herken je aan de kleur. 
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Neen.  

De kleur van de olijfolie wordt bepaald door de olijfsoort, de grond waarop de olijfboom staat, de 
rijpheid van de olijven bij het oogsten. De kleur kan gaan van geel naar groen. Maar wat de 
kwaliteit betreft is de kleur onbelangrijk. 

Omdat sommige klanten liever een groenere kleur verkiezen, worden soms kleurstoffen toegevoegd 
aan de olijfolie. 

  

6. Goede extra-virgin olijfolie kost niet veel. 
 

Kwalitatieve extra-virgin olijfolie heeft zijn prijs. Het manuele en delicate proces van oogsten en 
persen moet je respecteren omwille van de kwaliteit. Is olijfolie soms erg goedkoop, dan kan je er 
vergif op innemen dat het gaat om olijfolie met een hoge zuurtegraad, meestal een mengeling van 
goede en minder goede olijfolie, olijfolie bekomen door het persen van de olijfpitten…. 
Een winkelprijs van een liter kwalitatieve extra-virgin olijfolie zal tussen 12,00€ tot 16,00€ euro 
bedragen. Organische of bio extra-virgin olijfolie zal altijd iets duurder zijn omdat het 
geproduceerde volume beperkter is door het niet gebruiken van de sproeistoffen tegen schimmels 
op de bomen of chemische voedingsstoffen voor de bodem. 

 

7. De etiket informatie is waardeloos. 
 

Zeker niet.  

De europese reglementering beschermt de naam « extra-virgin olijfolie ». Ze mag alleen worden 
gebruikt voor een olijfolie met een zuurtegraad lager dan 0,8%. 
Heel weinig etiketten vermelden de zuurtegraad. Neem dus alleen olijfolie met een etiket dat de 
zuurtegraad aangeeft. De beste olijfolies hebben een zuurtegraad beneden de 0,3.% 
Sommige merken mengen verschillende olijfolies. Zo kunnen ze een goede met minder goede 
mengen, en toch op onder de grens van 0,8 zuurtegraad uitkomen. Dat kan je ook op een etiket 
vinden. 
Onze regel : koop allen olijfolie met benaming « extra-virgin olijfolie » met een vermelding van de 
zuurtegraad op het etiket. Neem ook best geen gemengde olijfolie. 
  

8. Olijfolie bewaart niet lang. 

 
Goede olijfolie heeft een houdbaarheid van 18 tot 24 maanden. Licht en warmte zijn steeds nefast 
voor de olijfolie. Daarom is een het bewaren op een koele donkere plaats aangewezen. Check 
steeds de vervaldatum op de fles/het blik. 
  

9. Olijfolie bevat veel omega-3 

 
Neen.  

Dat olijfolie heel goed is voor de gezondheid, voor het vermijden van hart- en vaatziekten en de 
levensduur kan verlengen is algemeen geweten. Maar dat is niet door de aanwezigheid van  
omega-3. 

Het hoge niveau van anti-oxidanten in olijfolie zorgt voor een betere gezondheid. Een licht bittere, 
wat pikantere smaak van de olijfolie, betekent dat het niveau van anti-oxidanten hoog is. 
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2.   6 weetjes over olijfolie 
 

Over olijfolie kan je veel vertellen, maar hier alvast een paar belangrijke weetjes:  

1. Olijfolie komt van het Middellands-zeegebied. Sporen van de olijfbomen, en van productie 

van olijfolie brengen ons terug tot 4000 jaar voor Christus. 

2. Olijfolie gebruiken wij in de keuken. Maar in het Middellandse zeegebied kent olijfolie veel 

toepassingen: voor de gezondheid, voor olielampen, verzorging van de huid, in zeep, en ook 

voor de haarverzorging. 

3. Olijfolie bevat minstens 70 % onverzadigde vetzuren. Hierdoor is het veel beter dan andere 

vetten voor je gezondheid. Je moet dan wel de andere vetten vervangen door olijfolie. Door 

zijn samenstelling slaagt olijfolie er in je cholestorol laag te houden. Ook vermindert olijolie 

het niveau van lipoproteinen in je bloed; in mensentaal betekent dit dat je bloed minder 

neiging tot afzetting op de aders vertoont of tot klonteren. In Griekenland, gebruikt men 25 

keer meer olijfolie dan bij ons. De leeftijdsverwachting is er een stuk hoger, precies 

omdat hart- en vaatziekten minder kans krijgen om zich te ontwikkelen. 

4. De grootste producenten van olijfolie zijn Spanje, Italie en Griekenland. In de VS groeit ook 

het aantal producenten van olijfolie. 

5. De Mediteraanse keuken maakt gretig gebruik van olijfolie. Daarnaast nemen groenten een 

dominerende plaats in. Tegenover de Westerse keuken is deze voedingswijze veel gezonder. 

6. Olijven worden na de oogst gewassen en zacht geperst om zo een soort pasta te krijgen 

zonder de pitten. Deze pasta wordt dan verder geperst om zo de olijfolie te verkrijgen. Dit 

proces moet binnen de 24 uur gebeuren. Het blootstellen aan de lucht moet zo veel mogelijk 

beperkt blijven. Dat is cruciaal voor de kwaliteit: de snelheid van dit proces en de olijfsoort 

bepalen hoofdzakelijk de kwaliteit en smaak van de olijfolie.  Er zijn verschillende 

olijfsoorten. In Kreta, waar onze olijfolie vandaan komt, vind je bijna uitsluitend de Koroneiki 

soort. De reden daarvoor is eenvoudig: van april tot oktober valt er bijna geen regen. Weinig 

soorten olijven zijn daartegen bestand. De olijven zelf zijn eerder klein, maar zijn uitmuntend 

van smaak. 
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3.   Wat vertelt het etiket van een blik of fles olijfolie je?  
      4 tips om goede olijfolie te kopen. 
 

Elk product is voorzien van een etiket. Een uitvoerige (Europese en Nationale) reglementering is van 
toepassing. Deze reglementering geeft meestal aan wat je op het etiket minimaal moet 
vermelden zoals de afkomst, de houdbaarheid, de samenstelling... 
 

Maar wat leert dit etiket ons over de kwaliteit van de olijfolie? Waar kijk je best naar? 

Tip 1 :  
Koop enkel olijfolie van een Europees land. 
Dan weet je dat de Europese reglementering van toepassing is. 
Tip 2 : 
Koop best olijfolie die niet gemengd is. 
Olijfolie kan verkocht worden als een mengeling van verschillende soorten. Deze soorten moeten op 
het etiket vermeld worden. Er is in principe geen reden om soorten te mengen tenzij je dit doet om 
minder goede olijfolie te “verbeteren” door het toevoegen van “betere” olijfolie aan minderwaardige. 
Weet dat 90% van de olijfolie geproduceerd in Kreta, uitgevoerd wordt naar Italië en daar, al of niet 
gemengd met andere olijfolie, wordt gebotteld. 

Tip 3 :    
Eerste en koude persing. 
In de handel vermelden de meeste olijfoliën termen zoals « extra olijfolie van eerste koude 
persing » en « rechtstreeks uit de olijven en op mechanische wijze verkregen olijfolie van superieure 
kwaliteit”. 
De term “eerste persing” geeft aan dat de olie rechtstreeks verkregen werd uit de persing van de 
olijven. Indien deze term niet vermeld wordt gaat het om “tweede persing” waarbij de olie 
verkregen werd uit persing van de overgebleven olijfpasta na een eerste persing. 
“Mechanische persing” geeft aan dat de persing machinaal gebeurt. 

De term “koude persing” geeft aan dat de persing gebeurde bij een maximum temperatuur van 
28°C. De koude persing voorkomt dat de chemische samenstelling van de olie verandert. Dit geldt 
ook voor de olie op fles of in blik; plaats dus steeds uw olijfolie in een koele omgeving of 
kamertemperatuur. 
Je koopt dus best een olijfolie van eerste en koude persing. 

Tip 4:  
De zuurtegraad. 
Waarom is de zuurtegraad belangrijk? Naast specifieke en soms subjectieve criteria zoals de smaak, 
is de zuurtegraad een belangrijke maatstaf voor de kwaliteit van de olijfolie. 

De zuurtegraad vertegenwoordigt in feite het gehalte aan vrije vetzuren, uitgedrukt in percentage. 
Hoe minder vetzuren, hoe beter. 

Een zuurtegraad lager dan 0.8% is de standaard om van kwaliteit te spreken. Deze 
kwaliteitsstandaard is gekoppeld aan de benaming Extra Virgin Olijfolie , Extra Virgin Olive Oil in het 
Engels (EVOO afgekort). 
  

Koop best een olijfolie met de vermelding Extra Virgin Olijfolie met een zuurtegraad lager dan 0,8%. 
Topkwaliteit heeft zelfs een zuurtegraad lager dan 0,3%. 
Zelden of nooit vinden we de juiste zuurtegraad op het etiket terug.  
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Bij 24 verschillende merken van olijfolie, verkocht in grote supermarkten, vonden we slechts 1 etiket 
terug dat de zuurtegraad vermelde. Deze wordt dan meestal weergegeven als: “zuurtegraad lager 
dan 0.5%” of “lager dan 0.3%”. 
FAIRCO biedt Griekse EVOO aan met het label Oleum van de producent Kydonakis in Kreta. 

Deze olijfolie, die je kan aankopen in de Fairco-shop, voldoet aan alle voorwaarden.  

Het is een olijfolie met het label EVOO uit eerste, koude persing met een zuurtegraad onder 0,3%. 
We kopen rechtstreeks aan bij onze Griekse producent. 

De analyse, gemeten door een onafhankelijk labo, geeft een zuurtegraad aan van 0.22% voor de 
winteroogst 2014-2015. Kies je Bio-olijfolie dan heb je nagenoeg dezelfde zuurtegraad (0,24%).  
Olijfolie is gezond en lekker. Gooi je gewoonte om en meng je koude salades, pastas, visgerechten 
en groentenschotels met heerlijke verse Griekse olijfolie. Succes verzekerd! 
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4.   De Europese regelgeving voor olijfolie: ingewikkeld, wat doe je als consument? 
 

We weten het allemaal: vooraleer de EU er in slaagt om regels op te stellen, gaat er heel wat tijd 
overheen. Daarnaast is lobbying een begrip geworden. 
Europa beschouwt de olijfolie-industrie als belangrijk. Begrijpelijk want het Middellandse zeegebied 
is wereldwijd de grootste producent. 
 

In totaal zijn er 366 erkende organisaties in Europa; het zijn Internationale en Nationale 
organisaties gaande van de telers van olijven, over de producenten die de olijven persen, tot het 
bottelen en de distributie van de olijfolie. In het democratisch proces krijgen ze allemaal een stem; 
er staan dus veel belangen op het spel. En in zo’n democratisch spel speelt lobbying een 
doorslaggevende rol. 
 

Wat doe je dan als consument? We willen je niet vastpinnen met richtlijnen en argumentatie die 
wordt gebruikt om tot een resultaat te komen. We willen je wel zeggen wat je best doet als je 
beslist om olijfolie te kopen en je het etiket leest. 

 
Europa erkent dat de kwaliteit van olijfolie 2 aspecten heeft : 

- de elementen die met de productie te maken hebben van de olijfolie (oogst, persen, bottelen) 

- de smaakproef (organoleptische kwaliteitselementen) als onderdeel van de kwaliteit 

 

Wat kan de reglementering niet bereiken: 

- nagaan of olijfolie gemengd is met andere olijfolie van dezelfde of een andere soort. Deze praktijk  
  wordt toegepast om de zuurtegraad te verlagen beneden 0,8%. Zelfs als een deel van de olijfolie   

  niet van de eerste koude persing komt, zijn er geen sluitende analyses om dit na te gaan. 

- verschillende soorten kwaliteit worden bepaald maar er zijn geen sluitende analysetools om dit te  

  kunnen natrekken 

- de smaakproef blijft steeds subjectief tot op zekere hoogte, maar is weerhouden door Europa, als  

  onderdeel van de kwaliteit. 
- door de lobbying heeft Europa de zuurtegraad niet weerhouden als een kwaliteitscriterium. Enkel  

  de verplichting om een zuurtegraad lager dan 0,8% te bevatten voor Extra Virgin olijfolie van  

  eerste koude persing werd behouden. 

 

Daarom stellen we zelf een aantal criteria voor die aansluiten met de Europese regels maar die 
toelaten om zelf de beste olijfolie te kiezen. De smaakproef is steeds voor jou als consument.  

Lees daarom onze volgende post. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



	 9		
www.fairco.be			Europese	artisanale	producten,	voor	jou	met	liefde	en	zorg	gemaakt.	

	
	 	

5. Hoe haal je de beste fles of blik olijfolie uit het rek van de supermarkt,  winkel of  
      webshop? Met deze 4 regels kan je dat! 
 

In een vorige post hebben we aangegeven dat Europa een poging gedaan heeft om de kwaliteit van 
de olijfolie te bewaken door een richtlijn. Maar het lobbywerk van 366 erkende Europese 
organisaties (van de sector uiteraard) maakt dat we op onze honger blijven zitten. 
Daarom onze richtlijnen om de goede keuze te maken. 

 

Welke olijfolie is de beste uit het rek? 

Regel 1 

Wat we delen met de Europese regelgeving: 

- de kleinhandel mag enkel de volgende beschrijving gebruiken : extra olijfolie van eerste persing,  
  olijfolie van eerste persing, standaardolijfolie, olie uit afvallen van olijven. 

  “Extra olijfolie van eerste persing “(of extra virgin olive oil zoals in het engels wordt gezegd) heeft   

  een zuurtegraad van lager dan 0,8% (percentage van vrije vetzuren).  De 2de categorie  

  heet “olijfolie van eerste persing” en heeft een zuurtegraad van 0,8% tot 2%. 

  Daarom : enkel de “extra olijfolie van eerste persing” is goede olijfolie. Laat de andere met plezier   
  in het rek staan. 
Regel 2 

Het toevoegsel “verkregen via mechanische persing” heeft zijn zin verloren omdat nagenoeg alle    

olijfolie op die wijze wordt bekomen. 

“Koude persing”; koud slaat op de temperatuur bij het persen. Blijft die temperatuur beneden de   

27-28°C dan is het verlies van de kwaliteit nagenoeg onbestaande. Ook hier moeten we zeggen  
dat dit quasi altijd het geval is: verhoog je de temperatuur en blijf je de olijven langer persen (bvb  

tot een uur) zal je wel meer olie verkrijgen maar de kwaliteit zal zeker dalen zodat je de grens van  

0,8% zuurtegraad niet meer zal halen. 

Daarom: het vervormen van de tekst “extra olijfolie van eerste persing” met “koude persing” of  
“via mechanische weg” voegt niet veel toe. Andere vervormingen van de tekst laat je best aan je  
voorbij gaan. 
Regel 3: 

Olijfolie is soms het resultaat van een mengeling van verschillende oliënuit verschillende landen. Zie 
je dat op de fles, sluit die dan uit. Meestal doet men dit om de zuurtegraad te laten dalen door 
goede met minder goede olie te mengen. Komt een deel van de olie van buiten Europa (bvb Noord-
Afrika) dan speelt de Europese regelgeving niet meer. 
Daarom: gemengde olijfolie, afkomstig van verschillende landen laat je best staan. 
Regel 4: 

De zuurtegraad van de olijfolie is bepalend voor de kwaliteit. Europa heeft dit niet gevolgd, afgezien 
voor de definitie van de categorie “extra olijfolie van eerste persing” waarbij maximaal 0,8% 
toegelaten is. 

Bij alle wedstrijden waar men op zoek gaat naar de beste olijfolie combineert met chemische 
analyse met smaakproeven door gespecialiseerde panels. 

Wat blijkt:  alle olijfolies uit de top 10 hebben een lage zuurtegraad. Meestal zit die onder de 0,3%. 

Voor ons is dit dus een belangrijk criterium. Europa verplicht niet de zuurtegraad te melden op de 
fles. Sommige producenten doen dit wel. 

Daarom : zie je een fles olijfolie in het rek met vermelding van een lage zuurtegraad (bvb lager dan 
0,5% of beter nog 0,3%) kies dan deze fles. 
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6.  5 weetjes over olijfolie en onverzadigde vetzuren 
 

Olijfolie heeft een positief effect op de gezondheid. Daarover bestaat geen twijfel na de vele 
onderzoeken die tot nu toe gebeurden. 
We lichten hier een tip van de sluier op. 

 

Maar eerst wat meer over vetten: 

 1. Ons lichaam heeft vetten nodig. 

    Net zoals koolhydraten heeft ons lichaam vetten nodig. Daar zijn een aantal redenen voor: 
    - vet is nodig voor de verbranding van voedsel; 

    - vitamines A,D,E en K hebben vet nodig om op te lossen om door het lichaam opgenomen    

      te kunnen worden; 

    - ook het immuunsysteem gebruikt vet 

    - vet kan hart en vaat-ziekten voorkomen of stimuleren 

    - vet kan veel energie opslaan. Wanneer we dezelfde energie die in vet zit zouden opslaan in 
      koolhydraten, dan zou ons lichaam 6 keer groter zijn in volume. 

    - sommige vetzuren worden niet (voldoende) door het lichaam aangemaakt en moeten dus door 

      opname van voeding in het lichaam terecht komen. 

 2. Vetten bestaan uit vetzuren 

     De verschillende types vetzuren hebben een specifieke invloed op de gezondheid. De aanwezige   
     soort van vetzuren zal dus bepalen of het vet goed of slecht is voor je gezondheid. 

 3. Verzadigde en onverzadigde vetzuren 

     Vetten bevatten zowel verzadigde als onverzadigde vetzuren. 

     Bevat een vet meer onverzadigde vetzuren dan verzadigde, dan spreekt men van onverzadigd   

     vet. Is het omgekeerd dan spreekt men van een verzadigd vet. 

 4. Plantaardige of dierlijke vetten 
     Vetten kunnen van dieren of planten afkomstig zijn. Plantaardige vetten bevatten over het    

     algemeen onverzadigde vetzuren. Dierlijke vetten daarentegen bevatten grotendeels verzadigde  

     vetten. 

    Je kan als regel gebruiken: indien vet bij kamertemperatuur vloeibaar is, dan heb je te maken  

    met onverzadigde vetten en dikwijls dus plantaardige vetten. Heeft het vet een vaste vorm dan  
    zal het vet verzadigd zijn. 

 5. Olijfolie  

    Olijfolie is afkomstig van planten, is vloeibaar en bevat dus een groot deel onverzadigde  

    vetzuren.   

    In het algemeen bestaat olijfolie voor 86% uit onverzadigde vetzuren en slechts 14% verzadigde. 

    Dank zij deze samenstelling is wetenschappelijk bewezen dat olijfolie een positief effect heeft op   
    de gezondheid. Hoe dat precies in elkaar zit, vertellen we later. 
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7.   Olijfolie en gezondheid - vervolg 
 

In het vorig artikel beschreven we waarom vetten belangrijk zijn voor ons lichaaam en hoe, de 
onverzadigde vetten aanwezig in de olijfolie, hierbij kunnen helpen.  
Olijfolie bestaat voor 86% uit onverzadigde vetzuren, wat de goede vetzuren zijn. 

Onverzadigde vetzuren komen voor in 2 soorten: mono-onverzadigde en poly-onverzadigde 
vetzuren. Vermits je lichaam deze niet aanmaakt, moet je ze via de voeding opnemen. Omega 3, 
omega 6 en omega 9 zijn de belangrijkste onverzadigde vetzuren. 

Olijfolie bestaat in grote mate (75% van de 86%) uit mono-onverzadigde vetzuren. Omega 3 
vertegenwoordigt 1% en omega 6 op zijn beurt 11%. 

Ons lichaam heeft omega 6 en 3 nodig, en liefst in een verhouding 5 tegenover 1; dwz 5 keer 
zoveel omega 6 dan omega 3. 
Olijfolie helpt dus alvast, maar is niet voldoende. Vooral vette vissoorten, zoals zalm, forel, haring 
(maatjes), tong, heilbot, makreel, tonijn bevatten veel omega 3. Vandaar dat het regelmatig eten 
van vis (1 à 2 keer per week) bijna altijd wordt aanbevolen in verschillende diëten en door 
voedingsdeskundigen. 

 
Gezondheid op lange termijn bereik je alleen door een evenwichtige levensstijl en voeding. 

Meer groenten en vis, onverzadigde vetzuren zoals olijfolie moeten daarin belangrijke onderdelen 
worden en de overhand halen op vlees en suikerrijk voedsel. 
Het geheim van de langere levensduur rond de Middellandse Zee zit precies in de combinatie van 
een vis- en groenterijk dieet aangevuld met een flinke portie olijfolie. 

De dominante plaats van vlees in onze voeding, en dikwijls te weinig groenten en teveel suiker zijn 
nefaste elementen voor onze gezondheid op lange termijn. 

Een goede olijfolie kan de hefboom zijn naar een gezonde, gevarieerde en betere levensstijl, waarin 
af en toe een stukje vlees zijn plaats heeft. 
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8.    De 3 verschillen tussen bio en gewone olijfolie. 
 

Bio is in, en met reden. Het aantal E's die je terugvindt op het etiket van een produkt zijn niet meer 
te tellen. Wat die precies in je lichaam doen is niet zo duidelijk.  
 

Maar wat met bio-olijfolie? Is er een verschil met gewone olijfolie?  

 

Hier alvast de drie verschillen:  

1. Bij Bio olijfolie maakt men geen gebruik van pesticiden of andere producten om de 
olijfbomen te besproeien. Ze laten gewoon de natuur zijn gang gaan. Gevolg is dat de oogst 
minder groot is. Vooral het eerste jaar is een leerproces waardoor je 20-30% minder olijfolie 
kan produceren. Later, als je olijfgaard aangepast is, vermindert dit naar 15 tot 20% minder 
opbrengst.  

2. Onder de olijfbomen groeien onkruid en grassen. De bio-olijfboer zal gebruik maken van 
schapen en geiten om het onkruid en de grassen te laten verdwijnen. Zo blijft het weinige 
water beschikbaar voor de olijfbomen. Dikwijls zie je olijfgaarden met een rosse ondergrond, 
een teken dat er gesproeid werd tegen onkruid of andere gewassen.  

3. De bemesting van de ondergrond van de olijfgaard gebeurt op natuurlijke wijze. De geiten 
en schapen zorgen hiervoor via het mest dat ze achterlaten. Bijkomende meststoffen worden 
niet gebruikt en zijn ook niet nodig. Op die wijze tref je natuurlijk geen restanten van 
chemische bemesting aan in de olijfolie. 
 

De olijfolie van Oleum kan je krijgen in onze webshop in de Bio versie of de gewone. Smaak je 
dit verschil? Heeft dat gevolgen voor de kwaliteit van de olijfolie?  

Weinig… en dat vinden we spijtig. De Bio-boer wordt niet echt beloond voor zijn inspanning. 
De kleinere oogst wordt opgevangen door een hogere prijs (+/-20%) maar de zuurtegraad is 
nagenoeg dezelfde voor Bio en gewone olijfolie.  
Smaakverschillen zijn er niet, chemische restanten zijn niet aanwezig in de gewone olijfolie, en ook 
de houdbaarheid van de olijfolie is hetzelfde. Het is dus een keuze vanuit principe die je maakt.  
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9.    Olijfolie fraude in Italië : grote merken zijn betrokken 
 

De markt van olijfolie komt opnieuw in de schijnwerpers, en weer vanuit Italië. 

Zeven grote merken, Carapelli, Bertolli, Sasso, Coricelli, Santa Sabina, Prima Donna en Antica Badia, 
worden ervan beschuldigd om minder kwalitatieve olijfolie te verhandelen als topkwaliteit. 
Verschillende van deze merken vind je ook in onze supermarkten. 

 

Waarover gaat het? 

1. De Europese reglementering laat het gebruik van de naam “Extra Virgin OlijfOlie”  (afgekort  
    EVOO) enkel toe voor olijfolie met een zuurtegraad lager dan O,8%. 

    Deze categorie is de beste olijfolie en dus ook de duurste. Om die te bekomen moet je heel   

    nauwkeurig te werk gaan bij het oogsten en het persen van de olijven. Hoe korter het   

    verwerkingsproces, hoe beter de kwaliteit van de olijven, des te lager de zuurtegraad. 

2. Op het etiket moet je de zuurtegraad niet vermelden. Eigenlijk is dit onbegrijpelijk vermits de  

    zuurtegraad een criterium is om de beste olijfolie te bepalen! 
    Niet verwonderlijk: 366 door Europa erkende lobby-organisaties moeten in deze materie tot een   

    compromis komen; met dit resultaat tot gevolg. 

3. Is deze olijfolie slecht? Voor de menselijke consumptie mag je olijfolie gebruiken tot een   

    zuurtegraad van 3,3%. Die zal je dan ook aantreffen in bijna alle industriële bereidingen.   

    Uiteraard is de prijs van deze olijfolie veel lager. Maar de smaak en samenstelling/kwaliteit zijn  
    uiteraard niet te vergelijken met de Extra Virgin olijfolie. 

4. De fraude: je betaalt voor “Extra Virgin olijfolie” (ongeveer 20%-30% duurder) maar je krijgt die  

    niet. Je krijgt een olijfolie van minder goede kwaliteit. 

 

Wat moet je doen als consument? Sta je machteloos? 

Neen 
We publiceerden reeds een eerder artikel met 4 tips om een goede olijfolie te selecteren.  Eén van 
deze tips: neem enkel een olijfolie die de zuurtegraad op het etiket vermeldt. 

 
Of koop je olijfolie bij Fairco.be: wij kopen onze olijfolie aan bij een artisanale producent die 
het hele proces zelf controleert vanaf de oogst tot het bottelen.  
Het resultaat: topkwaliteit, alleen te verkrijgen met passie en liefde voor je vak! Oleum heeft een 
zuurtegraad van 0,22% en is een streling voor je tong. We kopen deze olijfolie rechtstreeks aan bij 
de producent Kydonakis uit Kreta aan een eerlijke prijs die een faire verkoopprijs 
garandeert: (12,95€ voor een liter extra virgin olijfolie).   
 

Ter informatie vind je hieronder de tekst uit de Italiaanse krant "La Stampa" die het nieuws bracht 
(vertaald met google translate):  
Olie verkocht als "extra virgin" dat eigenlijk niet. Het was eenvoudig olijfolie, minder waardevolle en 
vooral goedkoper. Hij ontdekte de aanklager in Turijn na analyse van de monsters verzameld 
flessen in supermarkten door de NAS uit laboratorium dell'Agenzie Douane en monopolies. Het 
onderzoek begon na een rapport van een gespecialiseerde krant. 
  
De aanklager Raffaele Guariniello heeft zich aangesloten bij het onderzoek naar fraude op de markt 
makers Juridische zeven bedrijven die olie, Carapelli, Bertolli, Sasso, Coricelli, Santa Sabina, Prima 
Donna en Antica Badia. Het was ook op de hoogte van het onderzoek van het ministerie van 
Landbouw. 
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De door de aanklager in Turijn analyses werden uitgevoerd na het rapport in juni ontvangen door 
de maandelijkse consument "The Test" (ook uitgerust met een online portal) die 20 flessen olijfolie 
had geanalyseerd tot de meest populaire in de supermarkt het Italiaans: 9 oliën van 20 werd door 
de organoleptische uitgevoerd Chemisch Laboratorium van de douane en economische 
machtsposities afgewezen. Een Guariniello werd vervolgens een klacht ontvangen voor elk label. 
  
Hoe word VIRGIN 
De olie moet voldoen chemische parameters (bijvoorbeeld een vrij-zuurgehalte kleiner dan 0,8 g / 
liter) en organoleptische tests. Deze laatste zijn te vinden in de zogenaamde "Panel test" vereist 
door de wet: wordt door een groep van deskundigen opgeleid proeven oliën die evalueren en 
certificeren smaak, kleur, geur en uiterlijk uitgevoerd. De verschillen zijn dan natuurlijk ook de prijs: 
extra vierge olijfolie is duurder (nog duurder) olijfolie van eerste persing. 
  
"We volgen de evolutie van het onderzoek - zei de minister van Landbouw, Voedsel en Bosbouw, 
Maurizio Martina - want het is van essentieel belang om een strategische sector als Italiaanse 
olijfolie te beschermen. Maandenlang hebben we versterkte controles, vooral in het licht van vorig 
jaar dat de olieproductie is een van de meest complexe in de afgelopen jaren. In 2014 onze fraude 
hardhandig optreden Inspectie heeft over 6000 de controle op de sector worden uitgevoerd, met 
aanvallen van 10 miljoen euro. Het is nu belangrijk om duidelijk te maken voor de consument en 
duizenden van eerlijke bedrijven die zich bezighouden vandaag in de nieuwe productie-run te 
beschermen. " 
  
Spataro TEGEN Guariniello 
De hoofdaanklager van Turijn Armando Spataro "vereist het bekijken in de besprekingen met het 
oog op de mogelijkheid om co-toewijzen aan zichzelf, aan de verspreiding van informatie te 
waarborgen en de lokale rechtsmacht te controleren met betrekking tot de strafbare feiten te 
evalueren waarvoor wij doorgaan. ' Exact dezelfde Spataro in een verklaring in verband met het 
onderzoek van de commerciële justitie fraude Raffaele Guariniello op extra vergine olijfolie. 
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10.   Belangrijk om te weten waar je olijfolie vandaan komt! 

 

Hoe meer informatie je zoekt over olijfolie, hoe meer je leest over de slechte kwaliteit van olijfolie, 

het niet respecteren van de regels betreffende extra virgin olijfolie, enzovoort. 

Het is dus belangrijk om goed het etiket te lezen.  

 

Goede olijfolie maken is eenvoudig:  

- je oogst de olijven 

- je wast ze 

- je perst ze  

 

Er is dus geen enkele reden om dit proces ingewikkelder te maken...maar je moet het wel goed 

doen: 

- de tijd tussen oogsten en persen moet je zo klein mogelijk houden.  

- bij het wassen gebruik je gewoon water, geen andere chemische toevoegsels 

- na het persen laat je de olie gewoon rusten om het bezinksel te scheiden van de transparante   

  olijfolie zoals we die allemaal kennen. Dat duurt ongeveer 30 tot 40 minuten. Geen chemische  

  additieven dus om dit sneller te laten gebeuren, die sporen nalaten in de olie zelf al zijn ze geur-  

  en kleurloos.  

 

Soms wordt in dit stadium ook de kleur aangepast.  

 

Wat kan je doen:  

- kijk op de fles/blik of er slechts één enkele bron is aangegeven: zijn er meer landen aangegeven,  

  of spreekt men van "blend olive oil" dan zal de kwaliteit daar onder geleden hebben. 

- te goedkoop is ook niet goed. Met het "afval" na het persen, wordt nog olijfolie geproduceerd uit  

  bijvoorbeeld de pitten. Aanlenging met water of ander olijfolie, geeft nog steeds een olijfolie, maar  

  uiteraard van lage kwaliteit. Dikwijls aan een lage prijs.  

- je smaak liegt niet: als je de kans hebt proef dan de olijfolie.  
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11.   Hoe maak je een olijfolie van uitstekende kwaliteit ? (deel 1) 
 

We willen in 2 blog artikels beschrijven hoe je een olijfolie kan bekomen van heel goede kwaliteit. 

Dit splitsen we op in: 

- wat er moet gebeuren voor er ge-oogst wordt                                                              

- wat er moet gebeuren vanaf de oogst tot het bottelen 
 

7 elementen die aandacht verdienen voor de oogst, om tot een top-olijfolie te komen: 

1. De olijfsoort en bodem waarop zij groeit 
In een warm klimaat met goede irrigatie, zal de olijf zich volledig kunnen ontwikkelen. De olijfolie 
zal dan zacht en zoeter smaken. Wanneer er minder irrigatie is, zal de olijf een olie produceren die 
robust is, met een lichte bitterheid en scherpheid. 
Als regel kan je stellen : meer irrigatie vermindert de scherpheid en bitterheid. Dat zal ook gebeuren 
indien er laat op het seizoen wordt ge-oogst. 

2. Olijven van gezonde bomen 
De beste olijfolie komt van gezonde bomen. Deze bomen zijn niet aangetast door de olijf fruitvlieg, 
staan niet te droog en zijn niet bevroren in de winter. Maak zeker geen olijfolie van olijven die van 
de boom zijn gevallen. 

3. Oogst op het goede moment 
Wanneer de olijven uit 50-55% vocht bestaan is het moment om te oogsten gekomen. Dan zullen 
de olijven ook het maximum aan olijfolie bevatten. 

4. Het moment van de oogst zal ook de smaak bepalen 

Om een goede smaak te krijgen over de jaren heen, is de keuze van het oogstmoment 
belangrijk. Groener fruit geeft olijfolie met een typisch groen karakter (de smaak van net afgereden 
gras, bladeren, groen fruit, kruiden) en zal een bittere toets en scherpheid hebben. Olijfolie van 
rijpere olijven zal meer  smaken naar noten, boter en tropische smaken met minder bitterheid en 
scherpte. 

De smaak zal dus erg bepaald worden door het tijdstip van de oogst. Dit tijdstip zal geen belang 
hebben voor de kwaliteit of zuurtegraad van de olijfolie. 
5. Kies een goede oogstmethode 

Oogsten wordt dikwijls gedaan door met stokken op de boomstam en takken te kloppen. De olijven 
vallen dan op neergelegde doeken. Olijven die reeds op de grond lagen mogen niet gebruikt 
worden: zij zullen de kwaliteit van de olijfolie naar beneden halen. Vandaag wordt ook mechanisch 
ge-oogst. Wat belangrijk is voor de kwaliteit zijn de volgende 2 punten : 
-beperk de tijd tussen oogsten en persen tot maximaal 4 uur 

-gebruik nooit olijven die al op de grond lagen 

6. Oogst olijven met zo weinig mogelijk takken of bladeren 

Het is onvermijdelijk dat ook takjes en bladeren van de olijfboom tussen de olijven terecht 
komen. Probeer minder dan 2.5% “afval” van de bomen te verzamelen in je container. Anders 
betekent dit dat de olijven niet rijp genoeg zijn of de manier van oogsten te bruusk is. Zorg voor 
voldoende ventilatie in de container zodat de fermentatie van de olijven niet snel op gang komt. 

7. Maak de olijven proper vooraleer te persen 

Om bladeren en takken te verwijderen wordt dikwijls gebruik gemaakt van een ventilator. Die kan 
ook een deel van het stof op de olijven verwijderen. De olijven wassen met water houdt het risico in 
dat teveel water achterblijft op de olijven. Dat zal de kwaliteit van de olijfolie negatief beïnvloeden. 
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12.    Hoe maak je een olijfolie van uitstekende kwaliteit ? (deel 2) 
 

In de vorige post hebben we de belangrijkste elementen bij het oogsten van de olijven besproken 
voor het maken van olijfolie van goede kwaliteit. Nu bekijken we de belangrijke stappen bij het 
maken van de olijfolie. 

 
8 belangrijke punten brengen we hier onder de aandacht 

1. Evalueer de olijven vooraleer te beginnen 

Bekijk de rijpheid van de olijven, het vochtpercentage, de soort olijven vooraleer het proces te 
starten. Dan kan je beslissen of er hulpmiddelen aan te pas moeten komen zoals bijvoorbeeld 
talkpoeder of enzymes om de extractie van olijfolie te bevorderen. 

2. Kies de juiste grootte van de rooster om uit de olijven pasta te persen 
Om zoveel mogelijk olijfolie uit de olijven te kunnen persen, moet je eerste pers, voor het maken 
van de pasta, aangepast zijn aan de olijven. Jonge olijven moeten een fijnere pers hebben dan 
rijpere olijven. Zo verkrijg je een pasta die zoveel mogelijk olijfolie bevat. 
3. Het kneden van de pasta van olijven 

Kneed de pasta nooit langer dan 75 minuten. Hoe lager de temperatuur, hoe aromatischer en 
complexer de olijfolie zal zijn. Hoe warmer, hoe meer olijfolie uit de pasta zal verkregen worden, 
maar ten koste van het aroma en finesse van de olijfolie. Een temperatuur iets lager dan 28°C is 
een ideaal compromis. 
4. Beslis of er bijkomende hulpmiddelen nodig zijn 

Talkpoeder en pectinase enzymes verbeteren de condities van de pasta om de olijfolie te persen. De 
pasta kan lopend zijn of niet. Het juiste evenwicht kan je bereiken met deze hulpmiddelen.  
5. Stel de snelheid van het persen juist af 
Wanneer bij het persen de olijfolie veel deeltjes olijven bevat kan dit liggen aan de snelheid 
waarmee de pasta wordt geperst, of omdat teveel pasta wordt aangevoerd tijdens het persen. 
6. Inspecteer de olijfolie die uit de centrifuge komt 
De olijfolie die na het centrifugeren bekomen wordt moet redelijk zuiver zijn. Ze bevat nog kleine 
deeltjes olijven en ziet er wat melkachtig uit. Soms kan het toevoegen van water helpen om de 
juiste samenstelling te verkrijgen. 

7. Laat de olijfolie rusten gedurende minstens 16 uur. 
De olijfolie moet nu rusten in speciale vaten. Hierdoor zullen water en kleine deeltjes in de olijfolie 
afgezonderd kunnen worden. Verwijder het water en de restjes regelmatig. Dan kan je de eerste 
testen doen op deze olijfolie en komt de kwaliteit naar voor (vrije vetzuren en peroxide waarde). 
8. Stokkeer de olijfolie in inox vaten 

Om de houdbaarheid van de olijfolie te maximaliseren moet het oxidatieproces zo laag 
mogelijk gehouden worden. Dat kan door het controleren van de temperatuur (tussen 16-19°C). 
Na een 45-tal dagen zal de olijfolie zijn stabiliteit ontwikkeld hebben. Verplaats ze dan naar een 
definitieve tank vooraleer ze te bottelen. Dit is ook het moment om stalen naar de labo’s te sturen 
voor een chemische analyse en het proeven van de olijfolie om na te gaan of ze voldoet. 
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13.  Slechte olijfolie en goede olijfolie: het verschil? 
 

We hebben vroeger al gesproken over de fraude in de olijfolie iindustrie. Telkens gaat het dan 
over “extra virgin olijfolie” op het etiket, maar in de fles zit een bewerkte olijfolie die veel minder 
waard is, geen goede eigenschappen meer heeft, en bijna geen smaak. Het verschil in goed en 
slecht zit hem in de raffinage.  
 

Goede Olijfolie: na het plukken worden de olijven gewassen, geperst aan normale temperatuur 
(max 27°C) mechanisch of via centrifuge, en dan gebotteld. Zo simpel is het. Geen toegevoegde 
producten of chemische stoffen. 
 

Slechte olijfolie: indien je het proces volgt van goede olijfolie, maar je doet dit niet op een 
professionele/artisanale manier dan krijg je een olijfolie die niet erg goed smaakt of sommige zuren 
bevat (bvb oleïnezuur).  

En dan begint het… 
De raffinage: om deze “slechte olijfolie” niet weg te gooien, gaat men deze olijfolie raffineren. 
Dit raffinageproces kan een aantal stappen bevatten. 
1. Neutralisering 

    Alle vrije vetzuren worden verwijderd. Men warmt de olie op tot 80-100°C. Door reactive met   

    natrium ontstaat ere en sort zeepmassa waarin vrije zuren terecht komen. Die zeepmassa zal  

    men dan scheiden van de olie. 

2. Ontkleuren 

    Nadat alle zuren nagenoeg weg zijn, kan men de kleur bewerken van de olie. Opgewarmde olie  
    wordt dan vermengd met ontkleurende aarde. 

3. Ontgeuren 

    Onaangename geuren en smaken worden geelimineerd in deze fase. Deze zijn afkomstig van de   

    olie zelf ofwel van de processen van neutralisering of ontkleuring. Door de werking van  

    waterdamp in vacuum te mengen met olie, verwarmd tot 160-250°C, bereikt men een geurloos  

    goedje. 
4. Afkoeling 

    Indien de olie triglyceriden bevat kunnen deze de kleur wijzigen bij lagere temperature. Door  

    koeling en filtering bij een temperatuur van 2 tot 12°C kan men deze triglyceriden verwijderen. 

    Het resultaat is “geraffineerde olijfolie”: geurloos, smaakloos, en een zeer lage zuurtegraad. Alle   

    goede stoffen en de positieve effecten op de gezondheid die in de olijfolie zitten zijn door de  
    raffinage verdwenen.  

Tenslotte zal men deze geraffineerde olijfolie mengen met verschillende extra virgin olijfolies 
(ongeveer 15%) om ze onder de naam “olijfolie” aan de niets vemoedende klant aan te bieden in je 
supermarkt. 

 

Besluit voor de klant :  
Koop nooit olijfolie als het etiket "gerafinneerde olijfolie" aangeeft.  
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Olijfolie is gezond, maar dan het moet wel GOEDE OLIJFOLIE zijn. 
 

Vandaag willen we je graag een waarschuwing brengen: olijfolie is één van de meest gezonde  

voedingsmiddelen die er zijn, en waarschijnlijk staat er bij jou in de keuken ook wel een blik of fles. 

Extra virgin olijfolie wordt vandaag op vele plaatsen verkocht, maar wat zit er eigenlijk in die fles?  

 
Ook het nieuws gehoord de laatste maanden? 

Olijfolie, dikwijls verkocht in supermarkten,  met het label “extra virgin olijfolie” blijkt dat helemaal  

niet te zijn. De afkomst van deze olie : blijkbaar dikwijls vanuit Italië. 

Maar…alle olijfolie is natuurlijk niet slecht; goede verse authentieke pure extra virgin olijfolie is één  

van de wonderen van Moeder Natuur. Het eten van deze hoogwaardige, gezonde vetten zoals een  

zuivere olijfolie is één van de meest effectieve manieren om je lichaam fit en slank te houden. 
Gezonde vetcalorieën, zoals die van olijfolie, helpen je lichaam meer vet te verbranden. 

Vele studies tonen ook aan dat GOEDE OLIJFOLIE gunstig is voor het beschermen tegen hart- en  

vaatziekten, beroerte, bepaalde vormen van kanker worden bestreden (anti-oxidanten), lage  

bloeddruk wordt gestimuleerd en slechte cholesterol (LDL) vermindert. 

 
Het is dus ongelooflijk dat de grote voedingsketens en merken olijfolie verkopen die niet meer deze 
eigenschappen bezit. Om en bij de helft van de olijfolie in de supermarkten zijn frauduleuze  

producten (er staat extra virgin op de fles, maar er zit minderwaardige olie in), vervalst (door  
raffinage), misleidende tekst op het etiket, de smaak is muf of ranzig…Ook bekende merken worden  

verdacht…  

Een bloemlezing: 

- de universiteit van Californië onderzocht verschillende stalen uit de winkels in de US en ontdekte   

  dat 69% van de olijfolie geen extra virgin olijfolie is ondanks de vermelding op het etiket 

- The New York Times publiceerde een onderzoek dat een groot deel van olijfolie in de  
  supermarket, vermengd wordt met goedkope soja olie en andere minderwaardige olies. Weet  

  daarenboven dat de meeste soja-olie afkomstig is van genetisch gemodifieerde soja… 

- NBC, CBS, Wall Street Journal, ABC en Forbes melden eveneens deze verhalen op de televisie of in  

  de krant. 

- In Italië is een officiele onderzoekscommissie bezig met een aantal schandalen.Ze onderschepte  
  recentelijk duizenden tonnen vervalste extra virgin olijfolie op weg naar de US. 

- een studie van de duitse consumentenorganisatie onderzocht ook de extra virgin olijfolie in de  

  Duitse winkels en bevestigde dat ongeveer 65% niet conform het etiket is. 

 

Waarom gebeurt dit? 

Meer en meer studies bevestigen de gezondheidsaspecten van goede extra virgin olijfolie. Dit gaat  
samen met het besef dat het “mediterrane dieet” (dat bestaat uit veel verse groenten, vis telkens  

rijkelijk overgoten met goede olijfolie) voor je lichaam op de lange termijn zeer gunstig is. Ook je  

levensverwachting zou positief worden beinvloed. 

 

Geen wonder dat de consumptie en gebruik van goede extra virgin olijfolie wereldwijd aan het  

stijgen is.   
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Gewetenloze producenten en verdelers profiteern hiervan om verdunde, geraffineerde, gemengde  
olijfolie op de markt te brengen en te verkopen als duurdere extra virgin olijfolie. Die worden  

dan dikwijls via supermarkten verkocht. 

 

Wat doe je dan als consument? De enige oplossing is dat je olijfolie niet koopt via je supermarket,  

inbegrepen grote bekende merken. Dat vertrouwen is nu wel echt weg. Koop enkel nog extra virgin  
olijfolie van een artisanale producent, die door hem is gebotteld en die je rechtstreeks wordt  

aangeboden van bij de producent. 
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14.    Olijfolie gefilterd of niet ? 
 

Wat is gefilterde olijfolie? Waarom wordt olijfolie gefilterd? En wat met de smaak: is er een effect op  

de smaak en kwaliteit door de filtering? 

 

Bij het maken van olijfolie worden de volgende stappen ondernomen: 
- na het plukken, worden de olijven gewassen 

- daarna worden ze voorzichtig geplet zodat je een soort pasta bekomt. Dit is nodig opdat de pitten  

  niet geplet worden. De pitten bevatten immers stoffen die olijfolie een zure smaak geven. 

- door het centrifugereren worden het water, de olie en de pulp gescheiden. 

Wat je dan krijgt is ongefilterde olijfolie : er zitten dan nog miniscule stukjes van de olijven in de  

olie, waardoor deze dus niet heel helder is, en wat groener van kleur. 
Sommige consumenten vinden dat deze ongefilterde olijfolie een sterkere smaak heeft dan de  

gefilterde versie. Daarom vind je ook ongefilterde olijfolie in sommige winkels. 

 

Het filteren van de olie kan op verschillende manieren gebeuren: 

- je kan ongeveer 16 uur wachten tot er bezinksel ontstaat dat wordt verwijdert 
- je kan chemische stoffen toevoegen die ervoor zorgen dat het bezinksel al ontstaat na enkele  

  minuten. 

- je kan mechanisch filteren door de ongefilterde olijfolie door een doek of zeef te   laten  

  vloeien zodat het bezinksel achterblijft. 

 

Uit de meeste studies blijkt dat het verschil tussen ongefilterde en gefilterde olijfolie nagenoeg geen  
effect heeft op de kwaliteit, de smaak of de houdbaarheid van de olijfolie, behalve wanneer er  

chemische stoffen worden gebruikt die soms sporen achterlaten in de olijfolie. 

 

Besluit: gefilterd of niet is dus vooral een persoonlijke voorkeur. In de handel vind je nagenoeg 
alleen gefilterde olijfolie. 
 
	


