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Olijfolie van Truienaren valt in
de prijzen in New York
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Truienaren krijgen Golden award op ‘The Best Olive Oils of the World’
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SINT-TRUIDEN - Eddy Plasquy en Christa Grossiels kregen in New York een

Golden Award voor hun Del Cetino olijfolie. Eddy en Christa hebben naast
Sint-Truiden ook een thuisbasis in Bollullos par del Condado (Spanje) waar
ze sinds 2014 een eigen productie hebben van de olijfolie ‘Del Celtino’.
Na een beroepscarrière als ziekenhuisverpleegkundige volgde Eddy een gespecialiseerde
tweejarige Masteropleiding aan de universiteit van Cordoba en het Instituto de la Grasa
(Univ. Van Sevilla) over de olijfteelt en olijfolieproductie. Hun kleinschalig project (1700
olijfbomen) kenmerkt zich door de extreme aandacht die aan de olijfvrucht gegeven wordt
tijdens en na de pluk. Om de pluk te optimaliseren, ontwierp Eddy een pluk-machine die
momenteel uitgetest wordt aan de Universiteit van Cordoba. De impact van deze methode
wordt verder onderzocht in het Instituto de la Grasa.
Een paar weken geleden maakte Del Cetino nog deel uit van de selectie uit Andalusië
geperste olijfoliën dewelke voorgesteld werden tijdens een officiële Spaanse handelsmissie
in Brussel. Maar de ultieme erkenning kreeg de Truinese olijfolieperser tijdens de ‘New York
International Olive Oil Competition’. De wedstrijd wordt georganiseerd door ‘Olive Oil Times’,
een toonaangevend Amerikaans tijdschrift, gespecialiseerd in de wereld van de olijfolie. 2017
was de vijfde editie van deze wedstrijd, met producenten uit 27 landen en een totaal van 910
deelnemers verdeeld over verschillende disciplines ‘delicate’, ‘medium’ en ‘robuust’. De jury

is een select groepje van 15 gerenommeerde professionele proevers, afkomstig uit Frankrijk,
Italië, Spanje, Verenigde Staten, Japan, Griekeland, Australië, Chili, Turkije en Tunesië de
verschillende olijfolies blind beoordelen. De internationale competitie in New York
beoordeelt de kwaliteit van olijfolie en is de grootste en belangrijkste in zijn soort.
Advertentie

Samen met een tien andere producenten behaalde de Del Cetino de hoogste
onderscheiding, de ‘Golden Award’ in zijn categorie pictual/medium. Het is de eerste keer dat
een olijfolie uit de provincie Huelva, waar de Del Cetino geproduceerd wordt, een dergelijke
internationale prijs wint. De winnende producenten worden voorgesteld in een boek met als
titel: ‘The Best Olive Oils of the World 2017’ en zal wereldwijd te verkrijgen zijn.
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