
De winning van Valderrama
Olijf Olie Extra Virgen duurt,
vanaf de olijvenpluk tot en

met het afvullen van de olie in de
fles, 45 minuten. José Millán Valder-
rama ontwierp samen met een werk-
tuigbouwkundige een oogstmachine
die binnen 20 seconden alle rijpe
olijven uit de olijfboom schudt. Dit
gebeurt door middel van stokken met
rubberen uiteinden. Alle 75.000
bomen in de olijfgaard van Valderra-
ma worden op deze manier in
november in 3 à 4 weken leegge-
schud. De traditionele pluk, waarbij
lakens of netten onder de bomen
worden gehangen en mensen de
bomen met stokken bewerken,
neemt vier maanden in beslag.

Geheim
De olijven vallen in de oogstmachine
waar ze via een intern systeem naar
twee ingebouwde containers worden
getransporteerd. Iedere tien minuten
worden deze containers geleegd in
een landbouwwerktuig van Ferrari.
In de fabriek aangekomen stort deze
Ferrari de verse olijven  in een roest-
vrijstalen kuip. Vervolgens verwijdert
een machine in volautomatisch alle
takjes, blaadjes en andere ongerech-
tigheden, waarna de olijven via een
lopende band in een bubbelbad wor-
den gewassen. Door deze beluch-
tingstechniek heeft Valderrama de
benodigde hoeveelheid water met
20% teruggebracht. De verblijftijd in
de jacuzzi is ongeveer anderhalve
minuut.

De olijven worden vervolgens afge-
wogen in batches van 150 kg en met
pit en al gekneusd. De ontstane tape-
nade wordt gedurende 20 minuten
door middel van schoepen op zijn
eigen vocht (olijven bestaan voor
60% uit water) rondgedraaid tot een
verwerkbare emulsie met een tempe-
ratuur van precies 23°C. Bij een regi-
me van ’koude persing’ moet onder
een verwerkingstemperatuur van
28°C worden geperst. “Bij de tradi-
tionele productieprocessen maakt
men gebruik van allerlei kunstgrepen
om onder deze temperatuur te blij-
ven, maar wordt dit criterium toch
vaak ruimschoots overschreden. Daar
hebben wij door dit nieuwe produc-
tieproces geen last van”, aldus direc-
teur-eigenaar José Millan Valderra-
ma. “Hoe we dat doen, is ons
geheim.”

Aansluitend wordt de emulsie
gedurende een minuut gecentrifu-
geerd met een snelheid van 3.000
toeren per minuut. In deze minuut
wordt het verse olijvensap geschei-
den van de olijvenpulp. Een uiterst
krachtige trilmachine vibreert het
nog aanwezige grove vuil weg, de
olijvensap zakt door een zeefplaat
(géén filter), waarna de olie in een
tweede centrifuge met een snelheid
van 7.000 toeren per minuut
opnieuw gedurende vier minuten
wordt nagecentrifugeerd. De 98%
pure olijfolie wordt op dit moment al
met stikstof ingespoten om elke eer-
ste vorm van oxidatie tegen te gaan.
Het sap wordt vervolgens ongefilterd
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opgeslagen in stalen tanks ofwel
decanteercontainers. Ook deze
decanteercontainers zijn gevuld met
hetzelfde stikstof, waardoor de olie
nooit met zuurstof in aanraking kan
komen. Water en achtergebleven
vuildeeltjes zakken in 48 uur naar de
bodem en worden gecomputeriseerd
afgevoerd. Deze innoverende produc-
tiemethode garandeert een optimaal
behoud van alle aroma’s, smaakstof-
fen, vitaminen en natuurlijke conser-
veringsstoffen.

Zodra een bestelling binnen is,
wordt de olie in een vestiging in
Madrid in flessen afgevuld. In die-
zelfde vestiging wordt ook de olie uit
de identieke fabriek in Toledo afge-
vuld. Beide vestigingen hebben een
productiecapaciteit van 200.000 liter
per jaar en maar vijf werknemers om
het proces draaiende te houden.
Opvallend is ook de kleinschaligheid
van de productiefaciliteit. Midden in
een van de olijfgaarden in Montilla
staat maar één fabriekshal met een
oppervlakte van 450 m2.

Blindproeven
“Hoewel dit de snelste olijfoliefa-
briek ter wereld is, scoort het pro-
duct bij blindproeverijen steeds als
een van de beste. Ook organoleptisch
(voelen, ruiken, proeven volgens
vooraf bepaalde criteria) scoort Val-
derrama meestal boven de acht. Onze
Arbequina (een van de vier variëtei-
ten) is tijdens een nationale test van
een groot Spaans oliemagazine uitge-
roepen tot een van de beste drie
Arbequina’s van olijfolieland Span-
je”, vertelt Millán Valderrama met
enige trots.

Millán Valderrama zelf startte 17
jaar geleden voor een Duitse multina-
tional in software een Spaanse vesti-
ging met slechts vijf man. Ruim drie
jaar geleden nam hij afscheid als
algemeen directeur met een perso-
neelsbestand van meer dan 1.000
mensen. Hij verkocht onmiddellijk al

Tijdens de Nationale Food Week begin dit jaar ontving Valderrama Olijf Olie Extra Virgen

de NFW Innovatie Award in de categorie Duurzaamheid. Aan deze Spaanse olijfolie ligt

een zeer innovatief productieproces ten grondslag. VMT nam een kijkje in het Spaanse

Montilla (nabij Cordoba) in het hart van het olijvengebied en sprak met twee bevlogen

mensen, José Millán Valderrama en zijn Nederlandse vertegenwoordiger Fred ten Kroode.
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verschillende soorten olijven soms
zelfs afkomstig uit meerdere medi-
terrane landen. Dit is een doorn in
het oog van vele ambachtelijke Itali-
aanse olijfolieboeren. Zij willen dan
ook strengere eisen voor olijfolie.
Millán Valderrama en Ten Kroode
kennen deze geluiden wel. Toch zien
beiden dit mengen niet als een pro-
bleem. “Het is algemeen bekend dat
heel wat olijfolie van Spanje naar Ita-
lië gaat, om daar te worden gebot-
teld. Bedrijven als Unilever helpen
juist om olijfolie onder de aandacht
van het grote publiek te brengen.” 

De bekendheid en het gebruik van
olijfolie staat in Nederland volgens
Ten Kroode nog in de kinderschoe-
nen. “Wat is er nou mooier dan een
groot concern dat met zoveel reclame
aan de weg timmert voor het gebruik
van olijfolie. Zij maken van Neder-
land in een zeer korte tijd een echt
olijfolieland. Wij liften op onze beurt
wel mee.”

Vooral de toegenomen aandacht
van de Nederlandse consument voor
zijn gezondheid kunnen het gebruik
van olijfolie een flinke impuls geven.
“Een mooier moment om in te stap-
pen, is er volgens mij dan ook niet”,
aldus Ten Kroode. ■

zijn opties en aandelen, waarmee hij
begin 2002 zijn broers en zussen uit
het familiebedrijf uitkocht. Vervol-
gens investeerde hij zijn miljoenen-
kapitaal in de renovatie van de beide
vestigingen en toverde deze om in
twee hightech olijfoliefabrieken.
Oktober vorig jaar werd de eerste
oogst van dit nieuwe procédé afge-
vuld in flessen. Of beter gezegd, vier
soorten oliën van de vier olijfsoorten
die in de olijfgaard van Valderrama
groeien: Arbequina voor de dres-
sings, Hojiblanca voor bakken en
braden, en vooral geschikt voor vis-
bereidingen, Picudo en Ocal voor
groentebereidingen. De smaken wor-
den voor de volle 100% door de olij-
vensoorten zelf gegenereerd. Er is
geen sprake van enige toevoeging.

Topkoks
Ook in Nederland zijn topkoks
inmiddels onder de indruk van het
product. Verantwoordelijk hiervoor is
Fred ten Kroode. Evenals voor Millán
Valderrama is de Benelux-vertegen-
woordiging van deze oliën voor Ten
Kroode een nieuwe uitdaging. Voor-
heen was hij werkzaam bij een weeg-
schalenfabrikant waardoor hij een
uitgebreid netwerk in de voedings-
middelenwereld had opgebouwd.
Ook via zijn lidmaatschap van Cuisi-
ne Culinair Amsterdam, een kook-
club voor bevlogen amateurs, wist hij
topkoks in Nederland enthousiast te
krijgen voor de olijfolie van Valderra-
ma. “Maar het is vooral de olijfolie
die het hem doet”, verkondigt Ten
Kroode. “Iedereen die hem proeft en
uitprobeert, is er meteen weg van.”
Waarna Ten Kroode een lange lijst
van bekende koks en restaurants
noemt, die inmiddels overstag zijn
gegaan.

Daarnaast worden de groothandel
en delicatessenwinkels door Ten
Kroode bewerkt om Valderrama Olijf
Olie te verkopen. Een aantal bekende
groothandels is hiertoe inmiddels

overgegaan en ook vanuit de delica-
tessenwinkels is men zeer geïnteres-
seerd. De traiteurshop Vossius Bouti-
que van restaurant Vossius in
Amsterdam biedt het zelfs onder
eigen etiket aan.

Laatste nieuwe ontwikkeling is de
interesse van de kruiden- en specerij-
enindustrie. Er zijn gesprekken gaan-
de om de olijfolie van Valderrama te
gebruiken bij de bereiding van bij-
voorbeeld kant-en-klare pizza’s.
Samen met de kruiden zou het kun-
nen worden geëncapsuleerd, waar-
door het pas bij het afbakken van de
pizza’s vrijkomt.

Bertolli
“In de supermarkt zul je ons nooit
samen met Bertolli-olijfolie in het
schap zien staan, ook niet in Spanje”,
zegt Millán Valderrama. “Niet dat we
ons tegen die olie willen afzetten,
maar we zijn te exclusief voor de
supermarkt.”

Tijdens een olijfoliebeurs begin dit
jaar in het Italiaanse Verona zetten
Italiaanse olijfolieproducenten zich
duidelijk wel af tegen deze multina-
tionals. Grote voedingsmiddelencon-
cerns als Unilever produceren geen
olijfolie van één olijfsoort, maar van
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Limited editions
De jongste tweesterrenkok in de Guide de Michelin,

Pascal Jalhaij van restaurant Vermeer in Amsterdam,

gaat in samenwerking met Valderrama zes ‘limited

editions’ onder zijn naam op de markt brengen. De

flessen worden door Jalhaij persoonlijk genummerd

en gesigneerd. De labels van elke editie worden door

bekende Nederlandse kunstenaars als Henk Schiffma-

cher (Tattoo-koning in Amsterdam) Barry Hay (Gol-

den Earring) en Jan Cremer vervaardigd. 

Tijdens de Nationale Food Week begin dit jaar

ontving Valderrama Olijf Olie Extra Virgen de NFW

Innovatie Award in de categorie Duurzaamheid. Van

links naar rechts: Ernst Paardekooper, Fred ten

Kroode en José Millán Valderrama.


