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CULINAIR

HET
VLOEIBARE
GOUD
Wilma van GrinsvenPadberg vroeg zich altijd
af hoe het mogelijk was dat
Italianen zoveel (pasta) eten,
maar wel gezond en slank zijn.
De olijfoliesommelier verdiepte
zich in hun levensstijl en
schreef Het mediterrane dieet, een
compleet naslagwerk.
TEKST MIREILLE SNEEKES BEELD ISTOCK,
HEIKKI VERDURME
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W

ilma van Grinsven-Padberg hield altijd al van
lekker eten, al was de keuken vooral het
domein van haar man Jos die in zijn vrije tijd
graag kookprogramma’s kijkt. Elke week
probeert hij wel een nieuw recept uit, en dankzij hem was olijfoliesommelier Wilma altijd op de hoogte van nieuwe smaken
en foodtrends – Wilma vertelt dat zij de eersten waren die
een poke bowl aten – maar pas na 2007 ging ze zich ook
zelf actief bezighouden met voedsel. In haar nieuwe baan was
ze verantwoordelijk voor de inkoop van alle mediterrane
levensmiddelen van een internationale winkelketen. Over de
meeste producten hoefde ze geen twee keer na te denken, maar
met olijfolie was dat anders. ‘We hadden altijd olijfolie in de
keuken staan, maar ik vond ’m niet altijd lekker’, vertelt Wilma.
‘Vanwege mijn werk kon ik gemakkelijk naar mediterrane
landen reizen, en ben ik olijf boeren gaan bezoeken om na te
gaan wat zij deden. Toch had ik het idee dat ik niet precies de
vinger kon leggen op wat exact de voorwaarden zijn voor het
maken van een goede olijfolie. Als de olie goed is, is ’ie dan ook
lekker, vroeg ik me af.’ De interesse in het vloeibare goud was
gewekt, maar Wilma voelde zich vanwege haar verantwoordelijkheid voor kwaliteit en smaak verplicht om precies te weten
waar ze het over had. Daarvoor was meer kennis nodig.

Olijfoliesommelier

Die benodigde kennis vergaarde ze op het O.N.A.O.O.
(Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva) een
Italiaanse school opgericht 1983, die sinds 2014 ook lessen in
het Engels aanbiedt. Door vooral heel veel te ruiken leerde
Wilma gedurende de driejarige opleiding hoe je een ‘vieze’
olijfolie herkent en wat er fout gaat in het proces. Na haar
opleiding in Italië was ze officieel olijfolieproever. Maar omdat
ze vond dat ze nog steeds niet uitgeleerd was, besloot ze de
opleiding tot olijfoliesommelier in New York te volgen. ‘Nadat
ik die had afgerond, vroeg een uitgever die erover gehoord had
mij of ik er geen boek over wilde schrijven.’

Mediterraan dieet

Inmiddels heeft de olijfoliesommelier twee boeken op haar
naam staan en werkt ze aan een derde. ‘Ik dacht aanvankelijk:
schrijven is een vak, daar heb ik niet voor geleerd. Maar voor
mijn eerste boek hoefde ik alleen vragen en antwoorden op
papier te zetten en zorgde iemand anders voor de structuur. Op
die manier kwam het boek Olijfolie in 2019 tot stand.’ Hierin
schreef Wilma onder andere wat ze van een professor in New
York gehoord had: op Kreta leven de meest gezonde mensen ter

Olijfolie
Hoe herken je goede en slechte
olijfolie? Een goede olijfolie is extra
vierge en bitter en scherp. Die
smaken en geuren duiden namelijk
op antioxidanten en die zijn
belangrijk voor de gezondheid. In
haar eerste boek Olijfolie beschrijft
Wilma de defecten die ervoor
zorgen dat de olie niet goed ruikt.
Elegance somt er een paar op:
1. Ruikt de olie naar oude olie,
waskrijtjes en/of oude pindakaas?
Dan heb je te maken met ‘rancid’.
De olijfolie is dan niet goed
bewaard. Dit kan komen doordat ’ie
is blootgesteld aan te veel licht of
lucht of te lang bewaard is.
2. Het defect dat vermoedelijk het
vaakst voorkomt is ‘fusty’. Dit
betekent dat olijven niet op tijd zijn
geperst waardoor het oxidatieproces is gestart, en dat levert een
geur op die doet denken aan de
inhoud van een gymtas die nodig
gewassen moet worden.
3. Het defect ‘muddy’ is het
resultaat van olijfolie waarbij
bezinksel in de tank zit, wat ervoor
zorgt dat je oude salami of
mestafval ruikt.
4. Een olijfolie die ruikt naar
schimmel is vermoedelijk geperst
met modder of andere viezigheid.
Dit defect heet ‘musty’.
5. Bij het maken van olijfolie kan
vergisting optreden als de olie te
lang in tanks is opgeslagen. Het
defect heet dan ‘winey, vinegary,
acid, sour’ en zorgt ervoor dat de
olijfolie ruikt naar oplosmiddel
of nagellak.

‘Ik wilde weten wat DE VOORWAARDEN zijn voor het maken van
EEN GOEDE OLIJFOLIE’
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Recept

Gemarineerde
sardienen
met pesto
van druivenbladeren
Turks voorgerecht

INGREDIËNTEN
• 100 gr verse sardines

•

Voor de marinade:
• ½ tl zout
• 200 ml appelazijn
• 100 ml extra vierge olijfolie
Voor de druivenbladpesto:
• 80 gr druivenbladeren
• 35 gr pinda’s
• 80 ml extra vierge olijfolie
35 gr Bergama tulumkaas
(geraspt)

BEREIDING
Spoel de sardientjes schoon met
water en droog ze voorzichtig af.
Snijd de sardienen in de lengte door
met een scherp mes en houd de
huid goed vast. Leg ze op een
schaal, besprenkel met wat zout en
laat twee uur rusten. Was en droog
ze na twee uur. Doe ze in een kom
met appelazijn en laat een uur staan.
Meng alle ingrediënten voor de
pesto in een keukenmachine. Haal
de sardientjes uit de azijn en vul ze
met de druivenbladpesto. Leg ze op
een schaal en besprenkel met nog
wat meer olijfolie.
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Recept

Caponata
Italiaans gerecht

INGREDIËNTEN
• 500 gr aubergine
• extra vierge olijfolie
• zout
• 500 gr paprika
• 500 gr aardappelen
• 1 (middelgrote) ui
• 250 gr verse, sappige tomaten
BEREIDING
Snijd de aubergines in kleine blokjes
(1 à 2 cm) en bak ze met genoeg
olijfolie. Kruid met zout en zet opzij.
Snijd de paprika’s in blokjes van
ongeveer dezelfde grootte (het is
niet erg als ze niet helemaal gelijk
zijn), bak ze ook in genoeg olijfolie en
bestrooi ze met zout. Dezelfde
procedure geldt voor de aardappelen. Neem nu een andere pan, doe
er een lepel olijfolie in en de fijngesnipperde ui en laat deze bruinen.
Doe alle groenten erbij en roer goed
door. Voeg ook wat vers gesneden
tomaten toe en laat koken gedurende 10 à 15 minuten. Dit gerecht is
heerlijk als het warm geserveerd
wordt, maar het is ook geweldig na
een paar uur op kamertemperatuur,
wanneer alle groentesmaken
gemengd zijn. Voor de dapperen: je
kunt er ook een sandwich mee
maken, met twee sneden brood.
Laat dit ongeveer een halfuur staan
en eet het dan op. Genieten!

Italië heeft SINDS 1983 EEN
OLIJFOLIESCHOOL:
de Organizzazione Nazionale
Assaggiatori Olio di Oliva
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Recept

Bacalhau
à Lagareiro
(zoute
kabeljauw
uit de oven)
Portugees hoofdgerecht,
voor 4 personen
INGREDIËNTEN
• 600 gr aardappelen
• 1 rode ui, in ringen
• 800 gr kabeljauwfilets, bij
voorkeur al schoongemaakt
• 2 dl extra vierge olijfolie (bij
voorkeur een vroege oogst Galega)
• 3 tenen knoflook, fijngesneden
• 1 gedroogd laurierblad
• 4 takjes verse, gehakte koriander
of peterselie
• zout, naar smaak

BEREIDING
Verwarm de oven op 200°C. Was de
aardappelen en breng ze aan de
kook. Kook ze beetgaar, haal ze dan
uit het water, leg ze in een ovenschaal met wat uienringen om extra
smaak te geven. Laat ze nog even
garen in de voorverwarmde oven.
Als de aardappelen zacht zijn, plet je
ze een beetje met een lepel of een
vork. Of doe dit op de traditionele
wijze: met een gesloten vuist. Je kunt
een keukendoek tussen je hand en
de hete aardappelen leggen zodat
je je niet verbrandt. Dit wordt
‘batatas a murro’ genoemd –
geponste aardappelen. (Een
alternatief is natuurlijk om de
aardappelen in aluminiumfolie in de
kolen van de barbecue te laten
garen terwijl de kabeljauw erbovenop gegrild wordt). Leg de
kabeljauw in een ovenschaal.
Besprenkel met de helft van de
olijfolie en voeg de knoflook en het
laurierblad toe. Plaats de schaal in
de oven. Besprenkel de kabeljauw
af en toe met de olijfolie, of leg op de
barbecue, met voldoende olijfolie.
Leg de aardappelen op een
serveerschaal, leg de kabeljauw
erop en besprenkel ze met veel
olijfolie. Werk voor het opdienen af
met wat gehakte verse koriander of
peterselie. Bestrooi naar smaak
met wat zout.
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Recept

Geitenkaasje
met vijgenjam
en olijfolie

Frans gerecht, voor 2 personen
INGREDIËNTEN
• 2 kleine, verse geitenkaasjes
• enkele roze peperbesjes of wat

roze peper (geplet)
• 4 el vijgenjam
• een intens groene, fruitige extra
vierge olijfolie (Aglandau)
BEREIDING
Plaats een kleine geitenkaas op elk
bord met daarop enkele geplette
roze besjes of peper van
Madagaskar. Omring met 2
eetlepels vijgenjam en bedruppel
met de olijfolie. Serveer met lekker
boerenbrood.

Recept

Bougatsa
Grieks dessert

INGREDIËNTEN
• 130 gr suiker
• 85 gr griesmeel
• ½ liter verse melk
• 2 vellen bladerdeeg
BEREIDING
Verwarm de oven voor op 200°C.
Doe de suiker, het griesmeel en de
melk in een kom en klop tot een

romig mengsel. Leg een vel
bladerdeeg op een bakplaat en giet
de helft van het mengsel op de ene
helft van het bladerdeeg. Bedek
daarna het mengsel met de andere
helft van het bladerdeeg. Duw met
een vork op de rand van het
bladerdeeg zodat het goed dicht is.
Prik enkele gaatjes in de bovenkant.
Herhaal de vorige twee stappen met
de tweede portie bladerdeeg. Bak
het in de oven gedurende 45
minuten. Strooi er wat rietsuiker
gemengd met kaneel over.
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Recept

Dronken
sinaasappels
Portugees dessert

INGREDIËNTEN
• 4 sinaasappels (liefst biologisch)
•e
 en handvol ontpitte zwarte
olijven
• 5 el extra vierge olijfolie
VOOR DE STROOP:
• 250 gr suiker
• 250 ml water
•e
 en scheut witte port of Grand
Marnier
BEREIDING
Het maakt niet uit of je voor dit
recept handsinaasappels of
perssinaasappels gebruikt, maar
probeer in ieder geval biologische
sinaasappels te kopen. Heb je die
niet, boen de sinaasappels dan
eerst goed schoon, zodat je het
waslaagje verwijdert.
Maak de stroop. Met een ‘canneleermesje’ haal je van de 4 sinaasappels wat sliertjes van de schil.
Deze blancheer je eerst in kokend
water om de bitterheid weg te
nemen. Kook ze vervolgens in
suikerwater tot een dunne, stroopachtige substantie. Voeg dan de
port of Grand Marnier toe. Ontdoe
de sinaasappels helemaal van de
schil en snijd ze in mooie plakken.
Strooi er een handvol olijven over.
Besprenkel dit met de stroop van
sinaasappelschil en de olijfolie. Zet
koud alvorens te serveren. Ook
heerlijk met een bolletje vanille-ijs.
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‘Ik ben nagegaan wat de lokale
BEWONERS ZELF eten en heb hun
FAMILIERECEPTEN opgevraagd’
wereld. Op dat eiland komen namelijk bijna geen alzheimer of
hart- en vaatziekten voor. Toen de uitgever dat ter ore kwam,
klopte hij opnieuw bij Wilma aan. ‘Ik dacht: ik schrijf een boek
over iets waar ik echt veel van weet, en dat is het’, vertelt Wilma.
‘Maar ik vond dit onderwerp zo mooi. Het zette me aan het
denken over het mediterrane dieet dat eigenlijk geen dieet is
maar een leefwijze, en daar wilde ik graag over schrijven. Door
mijn vakanties in Italië door te brengen raakte ik nieuwsgierig
naar hoe het mogelijk was dat de Italianen zo gezond en slank
zijn, terwijl ze een voorgerecht en een bord pasta eten en ook
een dessert niet afslaan. Zo ontdekte ik dat hun desserts lang
niet zo zoet zijn als de tiramisu die wij Nederlanders bijvoorbeeld maken, en dat het geheim achter de pasta’s is dat ze van
durumtarwe worden gemaakt en heel ‘schoon’ zijn. Ze bestaan
verder alleen uit olijfolie, knoflook en kruiden.’

Gezonde vetten

Mensen uit het mediterrane gebied eten dus minder suiker,
krijgen via olijfolie, vis en noten gezonde vetten binnen en eten
wat er van het land komt. Dat is vaak onbewerkt en gevarieerder dan wij denken. Wilma: ‘Een toerist eet elke dag tapas,
maar dat doen de Spanjaarden echt niet. Ik ben nagegaan wat de
lokale bewoners zelf eten en heb familierecepten opgevraagd.
Die oorspronkelijke recepten, die van moeder op dochter zijn
doorgegeven, staan in het boek. Ze zijn heel gevarieerd en niet
zo voor de hand liggend. Het is dus heel anders dan wat wij als
toerist kennen, want in dergelijke gerechten vind je deze
gezonde leefstijl niet terug. Onze zuiderburen nemen bovendien de tijd voor hun maaltijd: ze eten geen boterham achter de
computer, maar tafelen met zijn allen, waardoor ze zich veel
bewuster zijn van wat ze eten.’ Naast de authentieke recepten
waar Wilma het over heeft, bevat het boek veel nuttige informatie over hoe te leven als de mediterranen. Daarvoor ging ze
te rade bij experts, geeft ze uitleg over koolhydraten, vitamines,
eiwitten en vetten, en haalt ze diverse wetenschappelijke onderzoeken aan. ‘Kijk naar de Blauwe Zones-studie en de Zeven
Landen Studie. Die onderzoeken laten zien dat als je olijfolie
gebruikt als rode draad in je dieet, vlees grotendeels laat staan,
en genoeg beweegt en onbewerkte groenten en vis eet, je veel
gezonder leeft. Eigenlijk moet je dus leven zoals er vroeger
werd geleefd, en dan met name door de mensen in de visetende
gemeenschappen rond de Middellandse Zee.’

Ruiken en proeven

Wilma’s werk als schrijver en olijfoliesommelier is divers.
Ze vertelt: ‘Allereerst keur ik olijfolie voor mensen die mij dat
vragen. Elke week krijg ik wel e-mails van mensen die zelf
olijfolie maken en willen weten of ’ie lekker is. Ik proef de olie
en schrijf er een rapport over. Aan de hand van de scores die ik
geef, kunnen de makers vervolgens nagaan op welke vlakken ze
hun olie nog kunnen verbeteren. Daarnaast geef ik trainingen,
die vinden sinds de corona-uitbraak online plaats. Ik stuur de
mensen die zich opgeven diverse olijfolies op, en vervolgens
zorg ik dat ze in kleine clubjes in drie keer anderhalf uur alles
over die verschillende olies kunnen vertellen. Maar waar ik het
meest trots op ben, is dat ik een bijdrage mag leveren aan het in
oprichting zijnde Nederlands Olijfolie Instituut. Door het
ministerie van Landbouw en Voedselkwaliteit ben ik voorgedragen aan het I.O.C. (International Olive Council, red.), het
officiële orgaan dat wereldwijd gaat over de controle van olijfolie, om een proefpanel te starten in Nederland. Bijna alle
landen hadden al zo’n panel, maar Nederland en België nog
niet. Om hier een proefpanel op te kunnen richten, werk ik
samen met een laboratorium en train ik panelleden, zodat we
kunnen toezien op de kwaliteit die in de supermarkt ligt. Het is
mijn missie om consumenten te leren wat een goede olijfolie
is en hoe die moet smaken. Op dit moment is er nog helemaal
geen toezicht en daardoor is het aanbod in de supermarkten
grotendeels rotzooi. In de wereld van olijfolie is dus nog veel
werk te verrichten, en daar ben ik mee begonnen.’

Voor Het Mediterrane Dieet verdiepte
olijfoliesommelier Wilma van
Grinsven-Padberg zich in de levensstijl
van onze zuiderburen. Ze neemt je mee
in de geheimen van hun keuken, zodat
je net zo gezond kunt leven als zij. Het
mediterrane dieet, leven zoals onze
zuiderburen – Wilma van Grinsven-Padberg,
256 pagina’s, Lannoo, €25
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