
Angelika er forlengst pensjonist, 
men deltar selvfølgelig i oliven-
høstingen sammen med familien 
og andre frivillige. 
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Et gresk 
oljeeventyr

PÅ BESØK

Jeg våkner til soloppgang. En fiskebåt putrer optimistisk ut fra den lille 
småbåthavna nedenfor. Fra Bella Vista er utsikten enorm, og bare noen 
trappetrinn nedenfor oliventrærne ligger stranda og det asurblå havet. 
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PEnSjoniStParEt Angelika og Andreas 
Kontoni stiller velvillig opp for besøkende 
på denne grønne, vakre øya Zákynthos, 
vest for det greske fastlandet. 

– I morgen kommer regnet, så i dag 
høster vi, ellers ryker tidsplanen med 
olivenpressa. Andreas har fått én dag av 
værgudene. Nå braker det løs med gresk 
gjalling, oppstemt latter og dunkle slag 
fra glattslipte trestokker på fruktfulle 
olivengreiner. Klaser med irrgrønne 
oliven faller mot bakken, de finmaskete 
innsamlingsnettene bombarderes med 
olivenfrukter. Blader og kvister fyker om
kring. Det dufter friskt, en svak eim av 
klorofyll fyller den klare oktoberluften. 

Vi BanKEr og sanker. Jutesekkene fylles 
til randen med oliven som snart skal 
presses til en strøm av det greske gullet, 
selveste gudinnegaven. Oliventreet er  
i følge sagnet gitt til mennesket av 
jomfrugudinnen Athene. En hundre 
prosent ren fruktsaft. Næringsrik.  
God på smak. God for helsen.    

Andreas er førstemann til oliven
mølla, i år som alltid. Ikke bare på 

grunn av regnet, men også fordi han 
konkurrerer med olivenflua som 
forsyner seg grovt av avlingen hans. 

Andreas beskytter seg mot det 
ødeleggende insektet som hvert år 
angriper avlingene i hele Europa, ved å 
høste trærne tidligst mulig. Han snyter 
uvesenet. Skadedyrbekjempelse kommer 
ikke på tale. Han vil ha sin olivenolje 
ren og sunn og uten bruk av kunstige 
sprøytemidler.   

– Tidlighøsting gir selvsagt mindre 
mengde olivenolje, siden frukten ikke 
får vokst seg så stor og oljerik som den 
kan. Men denne oljen gir til gjengjeld 
bedre smak og er rikere på vitaminer 
og antioksidanter enn olivenolje som 
presses etter jul, mener Andreas.  

Denne greske olivendyrkeren har 
ikke riktig fått med seg at tidlighøstet 
oliven olje, ufiltrert, økologisk og fra kun 
én tretype, er blitt en kostbar og etter
traktet vare blant olivenoljekjennere. 
Han er utilsiktet trendy, enda det eneste 
han gjør er å produsere olivenoljen sin 
slik han alltid har gjort. 

i År har han fått med seg mange 
frivillige hjelpere til innhøstingen. En 
liten delegasjon nordboere på høstferie, 
som synes nyttig lærdom, halvannen 
liter ferskpresset, ufiltrert olivenolje og 
misunnelsesverdige minner er betaling 
god nok.    

– This is just great! Lovelig to be here. 
Nice to meet you!

Latter og glede høres fra to engelske 
fargeklatter av grekofile ferienaboer.  
For Andreas er det lille oljeeventyret 
vårt like prosaisk som potethøsten i 
Norge. En årlig handling som sikrer 
basisingrediensen i et sunt kosthold. 
Et kosthold som har vakt stor inter
esse blant ernæringsekspertene siden 
50 tallet. Middelhavskostholdet med 
utstrakt bruk av olivenolje gir mindre 
hjerte og karsykdommer enn vi ellers 
finner i Europa. Forskningen repeteres, 
komplimenteres og gjentas stadig, med 
samme resultat.   

DEttE VEt ogSÅ matskribent, 
ernæringsekspert og matdebattant 
Margit Vea som har lagt turen til øya 

Angelika og 
Andres er alltid 
de første til mølla. 
Her vurderer de 
årets produkt.

Fra olivenlunden ser vi 
fiskebåten putre ut fra 
den lille havnen.
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Oliven har egentlig bare to fiender, 
frost og olivenfluen. Fluen er et 
skadedyr som legger sitt avkom inne 
i olivenfrukten og kan ødelegge hele 
eller deler av avlingen. Fettet til lar
ven smaker som olivenfruktkjøttet, 
så noen smaksforskjell merkes 
ikke umiddelbart etter pressing. 
Hvis det ulykkelige har skjedd, vil 
man oppdage det først etter noen 
måneder, og da er det for sent. 
Larven bidrar til at oksiderings
prosessen, harskningen, starter 
tidligere og raskere. Konse kvensen 
er at smaken forringes og oljen 
holder ikke så lenge som den skal. 
Størst er faren for olivenfluer når 
været er varmt.

Alle produsenter tar olivenfluen 
på alvor, det finnes ulike metoder 
for å forhindre at den kommer. 
Det vanligste er bruk av plante
vernmidler, både økologiske og 
konvensjonelle. Noen benytter 
mekaniske gjenstander som fanger 
fluene, andre gjør ingenting og 
beregner et tap på avlingen på om 
lag 40 prosent. Andre igjen høster 
så tidlig som mulig.

Generelt sett gir tidlighøsting av 
oliven beste oljekvalitet og mest 
næringsstoffer, men er en øko
nomisk ulempe for bonden siden 
produksjonen blir mindre. Når oliven 
høstes sent i sesongen, reduseres 
innholdet av de verdifulle antioksi
dantene. Mange foretrekker derfor 
Early harvest extra virgin olivenolje, 
fordi den er mer aromatisk og 
bedre for helsen.
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ens ærend for å lære mer om olivenolje 
og gresk matkultur. I Norge holder hun 
blant annet matkurs for småbarns
foreldre.

– Det  er inspirerende å delta på inn
høstingen av oliven og følge pro sessen 
frem til pressing. Olivenolje er blitt mer 
og mer viktig i det norske kost holdet, 
sier Margit. Hun er opptatt av ren og 
 ærlig mat, “der økologisk er et minste
mål”, som hun selv uttrykker det. 

For oss er dette bare moro, men 
Andreas uttrykker stor takknemlighet 
for hjelpen han får med innhøstingen 
selv om han kun har noen få av øyas 
1,8 millioner oliventrær. Innhøstingen 
er tungt kroppsarbeid som ellers på 
øya varer fram til mars, før et hektisk 
 sommerhalvår med hundretusener 
turister fra hele verden gir levebrød 
til mange. Øyas syklus veksler mellom 
reiseliv og olivenhøsting, som så mange 
steder i Hellas. 

DEt StØrStE øyeblikket inntreffer når 
jutesekkene fra Bella Vista sprettes opp 
og oliven renner ut og renses, knuses,  

eltes og sentrifugeres. Den første 
gyldengrønne oljestrålen finner veien 
ut av separatorløpet til jubel og nybakt 
brød, salte sardiner og egenprodusert 
rødvin. Et herlig måltidsritual for alle 
som deltar, en henimot hellig handling 
for Andreas og Angelika. Det smattes, 
smakes og fornemmes; fruktighet, gress 
og fett. Olivenolje har mer enumettet 
fett enn alle andre matoljer, fett som 
virker gunstig på kolesterol og hjerte. 
Peppersmaken, som napper i drøvelen 
og fremkaller hoste, er et nyttig mål på 
at oljen inneholder antioksidanter, som 
motvirker både aldring og kreft. 

OPPlEvElSESriKE DagEr går mot 
slutten, det er tid for et aller siste måltid. 
Vi nyter fisk og grillspyd, det knyttes 
vennskapelige bånd. Magien utløses da 
den rødlige månen stiger opp av havet i 
øst. Oljen som har ført oss sammen er  
for grekere en del av selve livet, en viktig 
følgesvenn fra fødsel til død, i dåp, bryl
lup og andre helligheter. Og i daglig mat
laging. Denne jomfruelige, himmelske 
fruktsaften, skjenket av gudinnen selv. 

Margit Vea har 
funnet veien til 
den greske øya 
denne høsten 
og deltar i 
innhøstingen.
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