
A legjobb olívaolaj átverés: hogy lehet a drága, extra szűz 
csomagolásunk valójában olcsó utánzat? 

 

Egy új könyv szerint az ősrégi olívaolaj kereskedelem a világ egyik legkorruptabb vállalkozása. 

Tom Mueller hónapokat töltött Olaszországban a téma vizsgálatával az Extra szüzesség: a fenséges és 
botrányos olíva olaj világa című könyvéhez. Kint megtudta, hogy az iparágat annyira kihasználják a csalók 
és gazemberek, hogy lehetséges, hogy az utolsó üveg olívaolaj amit legutóbb vásároltál talán nem 
tartalmaz olívaolajat egyáltalán. 

A New York Postnak azt nyilatkozta: ültem egy sötét pubban egy beépített rendőrrel, és ő azt mondta 
nekem, hogy több magas szintű politikus elvágta a fizetéseket és több millió dolláros EU-s támogatást 
sikkasztottak el. A legnagyobb probléma szerinte, hogy jobban tenné az Egyesült Államok Élelmiszer- és 
Gyógyszerügyi Hatósága (FDA), ha leellenőrizné az üvegek tartalmát és a címkét, ami biztosítaná a 
garanciát. 

Ez azt jelenti, hogy a gyártók az antioxidánssal dúsított zsíros olajokkal hiába próbálkoznának a termelési 
költséget és a díjakat lecsökkenteni és úgy eladni, mintha az gazi olívaolaj lenne. 

- Az extra-szűz már nem jelent semmit – összegezte Mueller. - Alacsonyabb minőségű olajat gyakran 
értékesítik extra-szűz címke alatt, annak ellenére is, hogy egyértelmű a meghatározás, hogy mi minősül 
"extra-szűz"-nek. 

Extra-szűz már csak névlegesen létezik. 

Gyakori a minőségi olívaolaj csökkentése, amit repceolajjal helyettesítenek, amely kémiailag annyira 
feldolgozott, hogy már észrevehetetlen az eltérés. 

A szerző azt tanácsolta a fogyasztóknak, hogy a vásárolt olívaolajat magunkon kell kipróbálni. Azt 
javasolta, ha kétségünk támadna igénybe vehetjük a szagtesztet is: akkor jó, ha gyümölcskés az illata 
minden dohosság nélkül. 

Ez a felfedezés talán figyelmeztetés az eladóknak is, és azoknak akik az olívaolajat használják a vaj 
egészséges alternatívájaként. 

Tom Muellernek van néhány javaslata, hogy elkerüljük a hamis olívaolaj gyártók becsapását, de sajnos 
ezek is elkerülik az olcsó lehetőségeket. A szakértő szerint az olívaolajat drága előállítani, és így az olcsó 
árcédula lehet a jelen annak, hogy nem eredetivel van dolgunk. További szemfelnyitó tipp, hogy figyelmen 
kívül kell hagyni az olyan kifejezéseket, mint "hidegen sajtolt", hiszen az olívabogyókat magas hőnyomással 
kezelik. Ez óvatossá tesz minket a címkékkel kapcsolatban is, ami azt hirdeti, hogy a terméket 
Olaszországban gyártották. 

De ha látsz egy szüreti időpontot a címkén, akkor már nagy valószínűséggel szereztél egy újabb üveg 
hamisítatlan olívaolajat. 
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