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Siden 1994 er danskernes forbrug af oliven
olie seksdoblet, viser tal fra Danmarks 
Statistik. Men interessen for kvaliteten af 
den olie, vi køber, har på ingen måde fulgt 
med det stigende forbrug.

Og på trods af, at de fleste af os er ganske 
godt bekendt med den gode olivenolies 
sundhedsfremmende egenskaber, kan man 
i populære termer sige, at vores forhold 
til olivenolie svarer til det forhold vores 
forældre havde til rødvin for 40 år siden. 
Dengang drak de noget, der hed Okseblod, 
som intet land med respekt for sig selv ville 
kalde for vin. Men når man er uvidende, 
får man prakket hvad som helst på, som 
man accepterer og tager imod. Men lige-
som de fleste i dag er bekendt med, at man 
får en helt anden kvalitet og smagsoplev-
else af en flaske rødvin til 200 kr end af én 
til 45 kr, så er der igennem de seneste år 
opstået en stigende interesse for olivenolier 
af god kvalitet blandt bevidste forbrugere, 
og når vidensniveauet og udbuddet sti-
ger, får kunderne bedre produkter mellem 
hænderne.

Og det er netop de sundhedsbevidste for-
brugere, som den nye hjemmeside eoniea.
com cater får. Det er den unge iværksætter 
Sara Saidi, der importerer de to sunde Ek-
stra Jomfruolier fra Grækenland. Olierne er 
udover at være utroligt velsmagende også 
kendetegnet ved et højt indhold af phenol. 
De to ekstra jomfru olivenolier, der ude-
lukkende produ ceres af grønne oliven fra 
den tidlige høst, indeholder usædvanlige 

høje niveauer af de sundhedsfremmende 
phenoler. Phenoler er de naturlige og or-
ganiske forbindelser, som der er masser af 
videnskabelige beviser for, at de optimerer 
vores sundhed. Og som anses for at være 
den vigtigste bestanddel i olivenoliens hel-
bredsfremmende effekt.
Ja, faktisk er Eonieas olier uafhængigt verifi-
ceres til at indeholde de højeste niveauer af 
phenoler på verdensplan. Ligesom forsk ning 
udført af University of Athens har påvist, at 
olivenolierne fra Eoniea har den højeste 
samlede koncentration af polyfenoler. Og 
yderligere er de også rige på oleocanthal 
og oleacin - der er afgørende for at forbedre 
sundheden.

Her på redaktionen modtager vi hver 
måned masser af produkter til test, men jeg 
erindrer ikke, at vi tidligere har modtaget et 
produkt, der i den grad har skabt så udelt 
begejstring. Og udover de mange sund-
hedsfremmende egenskaber smager olierne 
også helt fantastisk godt.

En af Englands mest innovative Boutique-fitness-
operatører 1Rebel har indgået et samar bejde 
med Technogym omkring udviklingen af en in-
dendørs hjemmetrænings cykelplatform, der skal 
konkurrere med udbydere som Peloton.

Den nye Ride Live service vil kombinere Live-
klasser streamet fra 1Rebel’s studier i London 
- samt et bibliotek med on-demand-sessioner - 
med en Technogym Bike, som forbrugerne kan 
købe til hjemmebrug.
Technogym cyklen er blevet prissat til £ 2.450, 
og abonnementet for ubegrænsede klasser på 
1Rebel kanalen koster £ 39 om måneden.

1Rebel blev lanceret i 2015 af James Balfour og 
Giles Dean og har i øjeblikket 6 klubber i London 
og 3 andre på tegnebrædtet. De har også afsløret 
planer om at gøre konceptet globalt.

Medstifter James Balfour fortæller: ”1Rebel 
har markeret sig som et brand, der bryder med 
branchens normer og som har loyale følgere.
Nu vil vi udvide vores ‘fitness som entertain-
ment’ koncept, så det kommer direkte ind i for-
brugernes hjem. Ikke alene vil dette partnerskab 
med Technogym give os mulighed for at udfordre 
det eksisterende marked med vores præmie-
klasse tilbud. Det vil bringe forbrugere ind i vores 
revolutionerende Victoria Studio, og give RIDE-
medlemmer muligheden for at opleve vores helt 
unikke tilgang til træning direkte fra deres hjem.

Aftalen med 1Rebel er en del af Technogyms 
globale Live-service, der blev lanceret i marts i år. 
Foruden 1Rebel klasser vil Technogym Live også 
have indhold fra andre boutique operatører - og 
Virgin Active Revolution i Milano og Rumble i 
New York er allerede tilmeldt.

I forbindelsen med lanceringen af Technogym 
Live i foråret, udtalte Technogyms præsident og 
grundlægger, Nerio Alessandri: ”Lanceringen af 
Technogym Live er en “nøglefase i industriens 
vækst- og udviklingsrejse. I de sidste 35 år har 
innovation altid været Technogyms prioritet for 
industriens vækst. Og med Technogym Live vil 
vi skabe unikke og uimodståelige oplevelser for 
slutbrugere og garantere værdi for udbyderne.” 
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Sunde og super velsmagende olivenolier

Indgår samarbejde omkring 
hjemmetrænings platform

The Governor, 
Premium Extra Virgin Unfiltered Olive Oil, 
500 ml. Vejl. udsalgspris 299,00 kr.

Elaeon Bio-Green, 
Organic Extra Virgin Unfiltered Olive Oil, 
500 ml. Vejl. udsalgspris 249,00 kr.

Forhandles på eoniea.com

1Rebel & 
Technogym


