
26

RIDDER DROST VAn LIQuIDO D’ORO

LAAT EERSTE KEnnISMAKInG GOED ZIjn
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Veel horecazaken serveren vooraf brood. Vaak met simpele olijfolie. Maar… dit is de 

eerste kennismaking van gasten met uw restaurant! Maak dat moment dus zó goed, dat 

mensen denken: ‘Als dit al zo lekker is, laat die kaart dan maar komen!’ Dat vindt Ridder 

Drost van Liquido d’Oro.

’n HEEL VERHAAL achter
OLIjFOLIE:

glas
Ridder Drost kwam als backpacker jaren geleden bij een olijfgaard in Toscane terecht. Daar raakte 

hij verslingerd aan de fles. Olijfolie, wel te verstaan. Want die smaakte hier veel lekkerder dan 

thuis. “Bij doorontwikkelde rassen zit de olijf strakker aan het steeltje, zodat hij er niet afwaait”, 

doet hij zijn verhaal. “Deze rassen gebruiken wij niet, omdat ze meer olie, maar ook minder smaak 

geven. De oude rassen die wíj gebruiken leveren olijven met karakter op. Deze vallen wel snel-

ler van de boom en moet je binnen zes uur persen, anders worden ze bitter. Doe je dat allemaal 

goed? Dan krijg je een fantastische smaak olijfolie.” De ondernemer weet het uit ervaring, want 

hij draaide zelf een poos in de Toscaanse gaard mee voor hij zijn bedrijf startte: Liquido d’Oro, het 

vloeibare goud.

luie bomen 

Ook de vorm en ruimte die de olijfboom heeft, beïnvloeden de smaak, ervoer Ridder. “Als je de 

binnenkant van de boom goed open snoeit, kan het pure zonlicht er aan alle kanten bij en  worden 

alle olijven tegelijk rijp. Gevolg? Een consequente smaak. Immers, het sap van veel rijpe en één on-

rijpe sinaasappel wordt zuur door die ene onrijpe vrucht. Zo proef je ook een onrijpe olijf door de 

hele olie.” Om dat te voorkomen werkt hij alleen met boeren die op deze oude manier cultiveren 

en biologisch verbouwen, zonder pesticiden. Deze boeren doen ook aan ‘professioneel negeren’. 

“Ze mesten de boom een tijdje niet, anders wordt hij lui. Water geven ze evenmin, want dat trekt 

in de olijf. De boom moet zo dus goed zijn best doen voor voeding en water en dat zorgt voor 

meer smaak.”

 
STEVIG, 

grassig 
RAS MET 

WALnOOT-
SMAAK

n i e u w  o p  d e  k a a r t
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als goudrenet in appeltaart

De uiteindelijke olie ‘bottelt’ Liquido d’Oro in zwart glas. Waarom? “Licht is funest voor olie. Zwart 

glas beschermt juist.” Het merk biedt daarbij verschillende smaakvarianten. Wat al die varianten 

toevoegen? “Als je appeltaart maakt, kun je elke appel gebruiken. Maar het lekkerst wordt ‘ie 

met de goudrenet. natuurlijk kun je dus ook elke olijfolie voor vis en een aangemaakte salade 

 gebruiken, maar het is niet de beste combinatie. In Zuid-Italië eet men bijvoorbeeld veel vis. Een 

te krachtige olie overheerst dan de delicate vissmaak. In dit gebied groeit een ras met zoetige 

amandel/vanilletonen en de ziltige smaak van de zee. In noord-Italië eet men juist meer risotto, 

vette kaas en romige pastasaus. Dat vraagt om een olijfolie die daartegenop gewassen is. Hier 

verbouwt men dan ook een stevig, grassig ras dat naar walnoot smaakt.”

elk gerecht z’n eigen fles

Wat ontwikkelingen betreft ziet Ridder na de impulsen rondom thee en koffie dat olijfolie nu aan 

de beurt is. “Van massaproduct gaat de markt nu meer naar specialiteiten.” Hij biedt daarom al-

lereerst Il Primo Sinolea, geschikt in onder meer soep, op groenten en bij brood met zeezout. De 

lichte citrussmaak van Il Terzo Terra di Foggia raadt de eigenaar aan door salades en dressings 

en bij zoete aardappelen, rood vlees en sterk smakende vis. De echte Italiaanse keuken met zijn 

pasta’s, pizza’s, mozzarella en ricotta vaart wel bij de pure smaak van Al Basilico. En koks die zelf 

tapenades en oliehoudende sauzen bereiden, en op de beste manier willen bakken en braden, 

werken graag met de rode Il Sesto Fruttato. 

bereidingsadvies

Voor creatief gebruik tipt Ridder: “Zet met Al Basilico eens een streepje bij heilbot, draai hem door 

je roomijs of maak er pareltjes van.” Voor de verhitting heeft hij een ander advies. “Bakken op z’n 

nederlands gebeurt veelal met boter op hoog vuur. Begint de boter te bruisen, dan gaan we bak-

ken. Voor olijfolie moet je echt de tijd nemen. Laat eerst de pan droog warm worden. Is hij heet, 

giet dan de olie erin en zet het vuur laag. Ga dan pas bakken of braden.” 

> Proefpakket  
Zelf de smaken van deze olijfoliën ervaren? Vraag uw Horesca 

horeca-adviseur om een proefpakket. 

GAST WIL
geëntertaind 
WORDEn
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Pannenplakker

Alle oliën van Liquido d’Oro zijn extra vergine; dus de eerste koude, onaangetaste 

 persing. normaal gesproken zit er nog vocht en vruchtvlees in deze olijfolie. Dat vocht 

gaat spetteren in de pan en het vruchtvlees verbrandt. “De industrie gebruikt een af-

valproduct en creëert hiermee een olie via raffinage. Hierdoor gaan vaak alle goede en 

 gezonde elementen verloren. Wij willen dichter bij het oorspronkelijke product blijven. 

Als je een goed stuk vlees braadt, hoort daar immers een kwalitatief goede olie bij. 

Daarom zuiveren we op een natuurlijke manier, al bij de eerste persing. We spoelen 

de olie over een harsfilter, zodat de deeltjes vruchtvlees eraan blijven plakken.” Het 

vocht haalt hij eruit door extra lang te centrifugeren. Verder voegt hij wat biologisch 

citroenzuur toe. Dit haalt het plakkerige eruit, zodat de olie veel vloeibaarder wordt en 

 makkelijker door de pan beweegt. 

laat die kaart maar komen…

Alhoewel de oliën ook in delicatessenwinkels liggen, bieden ze de horeca uitstekende 

kansen voor onderscheid. “Vaak serveren restaurants na binnenkomst broodjes met 

boter of olie. Veelal simpele olijfolie, omdat ze niet weten hoe ze de kosten moeten 

wegschrijven. Maar dit is de eerste kennismaking van je gasten met je restaurant! Is die 

olie slecht, dan vraag ik me echt af hoe de rest van de gerechten zal zijn. Laat die eerste 

kennismaking dus alsjeblieft vreselijk goed zijn.”

nieuw beroep: olijfolieschenker

Om die beleving te versterken, heeft Ridder een serveertip: “Schenk de fles op tafel uit, 

net als bij wijn. Dit is een mooi contactmoment met je gasten. je legt dan meteen uit 

waarom je voor deze olijfolie kiest. Behandel hem dus net als wijn en vertel zijn verhaal.” 

Hoe hij er zelf iets bijzonders van zou maken? “Heb je bijvoorbeeld vis uitgeserveerd? 

Kom dan met een flesje citroenolie na. Of maak een mooie fond aan tafel af. Dan creëer 

je zó veel beleving! De gast van nu is superkritisch, wil geëntertaind worden en het idee 

hebben dat hij een speciale behandeling krijgt. Dat bied je met deze aanpak.”  

n i e u w  o p  d e  k a a r t

GOED VLEES VRAAGT 
      OM goeDe olie




