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DUFT AF NYSLÅET GR ÆS
En god olivenolie vil altid dufte af nyslået græs. Denne karakteristiske 
duft skyldes, at olivenolie fra friske og grønne oliven indeholder nogle 
af de samme duft- og farvestoffer som græs. Fx klorofyl, som giver den 
velkendte grønne farve til oliven og græs. En tidlig høst på sæsonen og 
hurtig presning indenfor få timer efter høsten er meget vigtig for at be-
vare de gode egenskaber, når man producerer olivenolie af høj kvalitet.

EN FRISK SMAG MED ”KRADS” I HALSEN
Når du smager på olivenolien, så læg mærke til, om den ”kradser” 
lidt i halsen. Det er nemlig antioxidanter og polyfenoler, som du 
kan smage, hvilket er et rigtigt godt tegn på, at din olivenolie er 
frisk og fyldt med gode egenskaber. Du vil især kunne smage for-
skel på god og dårlig olivenolie, når du drikker olivenolien rent, 
fx fra et shotglas.

DEN OLIEREDE SMAG SKAL FORSVINDE 
HURTIGT

Når du har smagt på olivenolien, så mærk efter, hvorvidt følelsen 
af olie i munden forsvinder relativt hurtigt. Du vil opleve, at dår-
lige olivenolier efterlader en tydelig følelse af olie i meget længere 
tid end de gode og friske olivenolier. Dette er helt klart lettere at 
mærke, når du sammenligner to eller flere forskellige olivenolier, 
medmindre du er en garvet olivenolie-smager – så prøv dig 
endelig frem. 

1

2

3

EN PASSION FOR OLIVENOLIE SÅDAN VÆLGER DU EN GOD OLIVENOLIE

Mange mennesker bruger dagligt olivenolie i deres madlavning, men vi 
oplever ofte, at mange ikke ved, at man også kan bruge olivenolie i f.eks. 
brød, kager og lignende. I denne e-bog vil vi derfor gerne dele nogle 
opskrifter med dig, som vi håber du kan bruge som inspiration til din 
madlavning. 

Vi har brugt utallige timer med olivenolieproducenter og smagt flere 
hundrede olivenolier. Derfor er vi drevet af et ønske om at dele og vi-
dereformidle vores viden om olivenolie. På næste side finder du vores 
guide til udvælgelse af en god olivenolie. Vi har desuden samlet de mest 
stillede spørgsmål om olivenolie under ’FAQ’ på vores hjemmeside.

I dag har vi flere tusinde glade kunder i hele Danmark, som dagligt bru-
ger vores olivenolie. Det er vi naturligvis både stolte og taknemmelige 
over! Men vi er især begejstrede over, at flere og flere danskere lærer, 
hvordan man udvælger en olivenolie af høj kvalitet.

Du kan finde endnu flere opskrifter på vores hjemmeside, som vi håber 
at du vil få glæde af. Har du spørgsmål, så er du altid velkommen til at 
skrive til os. Vi elsker at svare på spørgsmål.

     Rigtig god fornøjelse!

    De varmeste hilsner
    Jesper og Natascha



Begiv dig med på en rejse til Andalusien, hvor vi fortæller historien om 
hvordan en brændende passion for olivenolie udviklede sig til en livsstil og 
levevej. Bogen er fyldt med skønne billeder, der frister dig til at pakke kuf-
ferten og tage sydpå, hvor du kan svælge i eksotiske madretter og gå lange 
ture blandt smukke oliventræer. Tilmed er ‘En passion for olivenolie’ også en 
fagbog, der giver dig nyttig viden om olivenoliens historie, fremstilling og 
kvalitet, så du kan blive meget klogere på det ‘flydende guld’. I bogens sidste 
del får du 30 lækre opskrifter med olivenolie -  herunder salater, pizza, dres-
singer og pesto samt kager og desserter.

  Bogen er for alle madelskere, der holder af gode råvarer og 
nye smagsoplevelser.

Læs vores nye bog 
‘En passion for olivenolie’ 

hvor du kan lære om alt fra 
olivenoliens historie, frem-

stilling og kvalitet

EN PASSION FOR 
OLIVENOLIE

NYTTIG VIDEN, INSPIRATION 
OG LÆKRE OPSKRIFTER



INGREDIENSER

Groft brød i skiver
Ekstra jomfru olivenolie
1 fed hvidløg
Tomater
Frisk basilikum
Havsalt

BRUSCHETTA

Hak tomaterne groft.  Kom de hakkede 
tomater i en skål og tilsæt friskhakket 
basilikum, olivenolie og salt og lidt pe-
ber.

Skær brødet i skiver. Pil et fed hvidløg, 
skær det midtover og gnid det henover 
brødskiverne, så saften fra hvidløget 
trænger ind i brødet. Læg brødskiver-
ne på et fad og fordel tomatblandingen 
ovenpå brødskiverne.

Bag i ovnen ved 200 grader i 7-10 mi-
nutter. Bruschetta kan varieres i det 
uendelige. Det er kun fantasien der 
sætter grænser, så prøv dig frem med 
de ingredienser du kan lide.

Lækre bruschettaer med tomat, hvidløg og basilikum. Kan serveres som ap-
petizer eller som tilbehør til en hovedret.

INGREDIENSER

1 stort bundt persille
0,5 dl mandler
1 fed hvidløg
1 spsk solsikkekerner
1-2 spsk æblecidereddike
1 dl ekstra jomfru olivenolie
Salt og peber

PERSILLEPESTO
Dejlig version af den klassiske basilikumpesto. Spis pestoen på et stykke brød, 
på din pasta eller salat, eller brug den som dyppelse til grøntsagsstænger.

Rist mandlerne på en tør pande til de 
bliver let brune. Lad mandlerne køle en 
smule af og blend derefter alle ingre-
dienserne i en foodprocessor eller med 
en stavblender. 

Du kan lave en mere grov eller fin ver-
sion alt efter din foretrukne smag. 

Spis pestoen på et stykke brød, på din 
pasta eller salat, eller brug den som 
dyppelse til grøntsagsstænger.



INGREDIENSER

1 tsk dijonsennep
1 dl ekstra jomfruolivenolie
2 spsk hvid balsamicoeddike
1/2 tsk honning
1 spsk frisk timian
Groft salt og peber
1 tsk revet citronskal

VINAIGRETTE
En god salatdressing sætter prikken over i’et til næsten enhver salat. Det er 
dog altafgørende at bruge en olivenolie af høj kvalitet, idet olien skal bidrage 
som en ægte smagsgiver og ikke bare som fedtstof. Denne vinaigrette er med 
citron og timian, men du kan variere den i det uendelige. 

Kom alle ingredienserne på nær timian i et 
glas med låg. Ryst glasset godt og tilsæt til 
sidst timian til dressingen. 

Du kan også tilsætte fx finthakket hvidløg, 
persille eller frisk citronsaft.

INGREDIENSER

3 peberfrugter
2 modne tomater
100 g mandler
1 fed hvidløg
1/2 tsk paprika
1/2 tsk chiliflager
1 spsk sherryeddike
1 dl ekstra jomfruolivenolie
Salt og peber
En lille håndfuld persille

ROMESCOSAUCE

Sæt ovnen på grill ved 200 grader

Læg de hele peberfrugter på en bageplade og 
bag dem i ca. 20 minutter. Vend dem undervejs, 
så de bliver bagt hele vejen rundt. Når skindet på 
peberfrugterne begynder at blive sort, tages de 
ud af ovnen.

Dæk peberfrugterne med et viskestykke og lad 
dem køle ned. Efter et par minutter kan du nemt 
pille skindet af. 

Rist mandlerne på en pande til de er let gyldne.
Halvér peberfrugterne og fjern stilk og kerner. 

Skær peberfrugterne i grove stykker og kom 
dem i blenderen sammen med de øvrige ingre-
dienser. Smag til med salt og peber.

Romescosauce er en fantastisk opskrift fra Catalanien i det nordlige Spanien. 
Saucen kan bruges til stort set alt. Prøv den fx sammen med rå eller bagte 
grøntsager, som en pastasauce, som dip eller smørepålæg til brød eller som 
tilbehør til en varm hovedret. 



INGREDIENSER

250 g tomater
et par kviste frisk timian eller 
rosmarin
1-2 fed hvidløg
f lagesalt
ekstra jomfru olivenolie

OVNBAGTE TOMATER
Lækre, ovnbagte tomater der nærmest smelter i munden.

Tomaterne skæres i halve eller kvarte 
og lægges på en bageplade. 

Hak eller pres hvidløget og fordel
det på tomaterne. Drysses med groft 
salt, krydderurter og et skvæt oliven-
olie. Timian er også et hit, hvis du har 
det. 

Bag 2-3 timer i ovnen ved 100 grader. 

Tomaterne kan spises i en salat eller 
pastaret med det samme 
eller hæld dem i et patentglas godt dæk-
ket af olivenolie.

INGREDIENSER

4 skiver groft brød
500 g svampe ( fx champignoner, shii-
take, karl johan eller østershatte)
½ dl ekstra jomfruolivenolie
1 fed hvidløg
1 håndfuld frisk timian
Salt og peber

SVAMPEBRUSCHETTA

Børst svampene rene og skær dem 
evt. i mindre stykker. Varm olien på 
en pande og rist svampene med pres-
set hvidløg i ca. 5-7 minutter ved svag 
varme.  Timianen hakkes  og vendes 
med svampene. Til sidst krydres med 
salt og peber.

Rist brødet og fordel svampene på 
brødet. Dryp med olivenolie og ser-
vér straks.

Velbekomme!

Dejlige bruschettaer med svampe, hvidløg og timian. Kan serveres som appeti-
zer eller som en hurtig eftermiddagssnack når sulten melder sig.



INGREDIENSER

1 rød peber
500 gram modne tomater
1 fed hvidløg
1 dl ekstra jomfru olivenolie
1 agurk
1 håndfuld basilikum og bredbla-
det persille
1 spsk økologisk æblecidereddike
½ tsk rød paprika
Havsalt

GAZPACHO

Tomater, agurk og peberfrugt skæres 
i grove tern. Basilikum og persille 
hakkes groft. 

Det hele blendes sammen med de øv-
rige ingredienser og smages til med 
salt og peber og evt. lidt æblecidered-
dike. 

Suppen kan evt. fortyndes med lidt 
vand, hvis konsistensen er for tyk. 
Sæt på køl i et par timer til suppen er 
iskold, og servér med fx brødcrouto-
ner eller agurketern.

Gazpacho er en klassisk andalusisk suppe, som nydes iskold på en varm 
sommerdag.

INGREDIENSER

1 aubergine
2 squash
1 rød og en grøn peberfrugt
3 tomater
1 løg
1 fed hvidløg
½ dl ekstra jomfru olivenolie
1 håndfuld friske krydderurter 
( fx timian, basilikum, rosmarin)
Havsalt og friskkværnet peber

R ATATOUILLE

Skær grøntsagerne i grove tern. 

Hæld olivenolie på panden og steg først 
løgene i et par minutter til de bliver 
klare. Derefter tilsættes tomater, hvid-
løg og krydderurterne. 

Efter et par minutter tilsættes de sidste 
grøntsager, og der steges videre i ca. 10 
minutter ved god varme. 

Herefter skrues ned på lavt blus og ret-
ten simrer videre i 10-15 minutter. Rør 
rundt i ny og næ og tilsæt salt og peber 
efter smag. 

Serveres med et godt, groft brød og en 
skål oliven.

Ratatouille er en klassisk sydfransk ret, som kan spises både for sig selv og 
som tilbehør til en hovedret.



INGREDIENSER

1 avocado
1 moden tomat
2 skiver groft brød
½ spsk økologisk ekstra jomfruo-
livenolie
1 tsk frisk citronsaft
1 håndfuld babyspinat
Havsalt

AVOCADOSANDWICH

Brødet ristes til det er sprødt og 
gyldent. Avocadoen moses med en 
gaffel og tomaten skæres i skiver og 
lægges på brødet sammen med spi-
natbladene. 

Dryp med olivenolie og citronsaft og 
smag til med salt og peber. 

Velbekomme!

INGREDIENSER

1 broccoli (inkl. stokken)
1 squash
3 små skalotteløg
1 løg
3 fed hvidløg
1/2 tsk chiliflager
2 spsk ekstra jomfruolivenolie
8 dl grøntsagsbouillon
1 tsk revet citronskal
3 tsk revet ingefær
En håndfuld frisk basilikum 
eller koriander
Salt og friskkværnet peber

GRØNTSAGSSUPPE
Denne grøntsagssuppe med broccoli og squash er en dejlig cremet suppe, der 
både mætter og varmer. Den smukke grønne farve lyser tilmed dejligt op på 
en kold vinterdag.

Skær broccolien i buketter og skær stokken 
i mindre stykker.

Hak løg og hvidløg i grove tern og sautér 
dem i olivenolie til de begynder at blive 
klare. Tilsæt chili-flager, ingefær, hakket 
squash og broccoli. Steg grøntsagerne i 4-5 
minutter og tilsæt derefter grøntsagsbouil-
lonen og salt og peber. Lad suppen simre 
under låg til grøntsagerne er helt møre.

Kom nu frisk basilikum og revet citronskal 
i gryden og blend suppen med en stavblen-
der. Smag til med salt og peber og servér 
suppen rygende varm.

Så simpelt - og så godt. Denne lækre avocadosandwich er altid et sikkert hit 
til frokosten hjemme hos os. 



INGREDIENSER

4 dl lunkent vand
1,5 tsk havsalt
25 g gær
250 g durummel
300 g hvedemel
3 kviste frisk rosmarin
½ dl ekstra jomfruolivenolie

FOCACCIA

Bland vand, gær og salt i en skål. Rør rundt 
til gæret er helt opløst. Tilsæt 1 spsk. oliven-
olie og bland herefter melet i lidt efter lidt. 
Dejen skal være klistret, men ikke våd. Lad 
dejen hæve tildækket i ca 1 time.

Smør en bradepande med oliven-olie. Hæld 
forsigtigt dejen ud i bradepanden og lad den 
hæve yderligere en halv time.

Tænd ovnen på 230°. Smør overf laden af brø-
det med olivenolie og prik nogle dybe huller 
ned i dejen med gode mellemrum. Drys med 
salt og rosmarin og bag herefter brødet i ca 
25-30 minutter – til det er gyldent og sprødt 
på overf laden. Lad brødet køle på en bage-
rist.

Prøv dette uimodståeligt lækre Focaccia-brød med olivenolie og rosmarin. 
Brødet kan bruges som tilbehør til stort set alle retter, men smager også helt 
forrygende med en god pesto eller dyppet i olivenolie.

INGREDIENSER

2 dl cashewnødder
1 liter vand
Evt. et par dadler eller en 
vaniljestang til at søde med

CASHEWMÆLK

Sæt cashewnødderne i blød natten over.

Hæld udblødningsvandet fra og kom ca-
shewnødder og en liter vand i blenderen. Du 
kan evt. tilsætte et par dadler eller kornene 
fra en vaniljestang, hvis du gerne vil have en 
lidt sødere mælk.

Blend i 2-3 minutter til du har en fin hvid 
mælk. Hvis du ønsker det, kan du si mælken 
igennem et klæde eller en si, så du slipper 
helt for bundfald.

Hæld mælken på en flaske og opbevar på køl 
i 4-5 dage.

Cashewmælk er dejlig cremet og kan bruges i the og kaffe, på morgenmaden, 
i en smoothie eller en milkshake, på grøden, i madlavning eller bare til at 
drikke rent. Kun fantasien sætter grænser!



INGREDIENSER

200 g økologiske mandler

MANDELSMØR

Rist mandlerne i ovnen ved 150 gra-
der i 10-15 min. De skal være let 
gyldne.

Når mandlerne er kølet af i 2-3 mi-
nutter hældes de i en foodprocessor 
eller en kraftig blender. Maskinen 
skal køre i ca. 10-15 min indtil olien 
begynder at trække ud af mandlerne 
og konsistensen bliver helt cremet 
og ensartet. 

Det kan være nødvendigt at holde 

INGREDIENSER

1,5 dl ekstra jomfru olivenolie
100 g økologiske pekannødder
200 g mørk chokolade 70 %
100 g mel
4 æg
150 g sukker
2 tsk havsalt (kan udelades)

PEKANBROWNIE

Forvarm ovnen til 180 grader (ikke 
varmluft). Smelt chokoladen i et vand-
bad.

Pisk æg og sukker sammen til det får en 
cremet konsistens. Tilsæt salt og mel og 
rør videre. Når det hele er blandet godt 
sammen tilsættes chokolade og oliven-
olie. Tilsidst vendes pekannødderne i 
dejen. 

Hæld blandingen i en smurt bageform 
(20 x 20 cm) og bag kagen i ca. 20-25 
min., afhængigt af hvor blød eller fast 
du vil have kagen.

Lad kagen køle helt af før du skærer den 
ud i passende stykker.

Mandelsmør er en skøn erstatning til det velkendte peanutbutter og du kan 
bruge det til mange forskellige ting. Du kan fx bruge dit hjemmelavede man-
delsmør på brødet, på pandekager, på havregrød eller chiagrød, på is eller 
som dyppelse til frugtstykker.

pauser undervejs, hvis maskinen 
bliver for varm. Hvis konsistensen 
ikke samler sig, kan du evt. tilsæt-
te en lille teskefuld kokosolie eller 
mandelolie.

Hæld mandelsmørret på et glas og 
opbevar det i køleskabet. 

Opskriften svarer til et lille glas (ca. 
2 dl) mandelsmør.

Der er intet så godt som en god pekanbrownie. Du kan nyde brownien til en 
god kop kaffe eller servere den med lidt vanilleis, frisk frugt og bær. 



INGREDIENSER

2 økologiske appelsiner 
5 æg
200 g sukker
250 g økologiske mandler
1 tsk bagepulver

APPELSINKAGE

Du bestemmer selv hvor groft du vil 
have melet. Pisk æg og sukker grun-
digt sammen til det bliver en let og 
luftig masse (ca. 2-3 minutter). 

Appelsinerne blendes til en fin puré 
og vendes derpå sammen med ægge-
massen. Tilsidst blandes mandelmel 
og bagepulver i dejen. 

Hæld kagedejen i en smurt bageform 
(ca. 23 cm) og bag i ovnen ved 170 
grader i ca. 50-55 minutter. Undgå at 
åbne ovnen de første 45 minutter, da 
kagen ellers risikerer at falde sam-
men.

Skyl appelsinerne og skær dem i 
grove tern. Skallen skal forblive på. 
Fjern stilke og kerner. Hæld appelsi-
nerne i en gryde med en lille smule 
vand i bunden, og lad dem simre ved 
svag varme i ca. 30-40 minutter til 
de er godt møre. Lad dem derefter 
køle helt af. Mens appelsinerne køler 
af, males mandlerne til mandelmel. 

INGREDIENSER

375 gram mandelmel
90 gram kakao
2 dl ekstra jomfru olivenolie
2 dl mandelmælk
2 dl ahornsirup eller honning
2 tsk bagepulver
4 æg

CHOKOLADEKAGE

Varm din ovn op til 160 grader. 

Bland mandelmel, kakao og bagepulver. Til-
føj derefter olivenolie, mandelmælk, ahorn-
sirup og æg. Pisk grundigt alle ingredien-
serne sammen. Dejen skal være rimelig lind 
og f lydende. 

Hæld dejen over i en smurt bageform (ca. 
20-30 cm). Du kan evt. smøre formen med 
olie eller bruge bagepapir i din form. Bag 
kagen i 55-60 min. ved 160 grader. Kagen 
må gerne være lidt blød indeni, når den er 
færdig. 

Du kan efterfølgende lave en glasur med ka-
kao og f lormelis, imens kagen køler lidt af.

Denne opskrift gør op med myten om, at man ikke kan bruge en frisk og god 
økologisk olivenolie til at bage med. Du kan faktisk slet ikke smage oliven-
olien, men olien giver kagen en dejlig blød og svampet konsistens.

Denne skønne appelsinkage er en lidt utraditionel kage, da der både bruges 
hele appelsiner med skal samt hjemmelavet mandelmel. Kagen er dejlig saf-
tig og svampet og har en skøn frisk smag af appelsin.





Vores eventyr startede i sommeren 2014, hvor vi drog ud på en rejse til 
Andalusien i Sydspanien, for at opstøve en rigtig god økologisk olivenolie. Vi var 
drevet af et ønske om at lære en masse om olivenolie samt håbet om at finde en 
rigtig god olivenolie af høj kvalitet, som vi kunne bringe med hjem til venner 
og familie i Danmark.

Med en adresseliste, en lejet bil og en spansk/dansk parlør ved hånden, kørte vi 
afsted på de støvede, andalusiske bjergveje med endeløse olivenmarker til alle 
sider. Vi besøgte en lang række forskellige olivenolieproducenter, som lærte os 
alt hvad der var at vide om produktion og smagning af god olivenolie.

Efter to ugers roadtrip mødte vi endelig Francisco. Han stod i spidsen for en 
mindre familiedrevet virksomhed, der på 7. generation producerede en økolo-
gisk olivenolie af den fineste kvalitet. Franciscos kærlighed og passion for ol-
ivenolie og bæredygtigt landbrug var ikke til at tage fejl af, og vi blev hurtigt 
overbeviste om, at dette var den olivenolie vi havde ledt efter. Ikke alene smagte 
olivenolien friskere og bedre end de fleste olier, men Franciscos
dedikerede indsats for høj kvalitet og miljørigtighed levede til fulde op til vores 
idealer om den perfekte olivenolie. 

***

Det er i dag næsten uvirkeligt, at tænke tilbage på vores spændende rejser og 
oplevelser, men vores rejse er langt fra færdig. Vi finder nemlig hele tiden 
nye spændende økologiske produkter, såsom mandler, eddike, nødder, mv. 
Vores historie og rejse fortsætter... 

De varmeste hilsner
Natascha & Jesper

Gyldendahl Colombani

HISTORIEN BAG COLOMBANI

www.colombani.dk


