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In 2011 heeft Smilde Natura een olie ontwikkeld speciaal 
voor oliebollen. “We wilden weten of een deegproduct anders 
reageert op olie dan friet en snacks”, aldus Armanda Nicolai, 
accountmanager bij Smilde Natura. “Samen met een bekende 
bakker hebben we diverse testen gedaan met verschillende 
samenstellingen frituurolie, totdat we een heerlijke oliebol 
kregen met een mooie bruine en krokante korst. Deze recep-
tuur hebben we om die reden de naam Natura Oliebollenolie 
gegeven.”

AD OLIEBOLLENTEST
“Klanten zijn zeer tevreden over de bakkwaliteit van onze 
olie”, zo vervolgt Armanda. “Afgelopen jaar bakte zeven 
bakkers uit de top 10 van de AD Oliebollentest in onze 
Oliebollenolie, waaronder de nummer 1. Daarnaast geven 
we de bakkers bakadvies. Wij adviseren om te bakken op 175 
graden. Zo neemt de oliebol niet te veel olie op, worden ze 
van binnen goed gaar en krijgen ze aan de buitenkant een 
mooie bruine en krokante kortst. Hoe constanter de tempe-
ratuur hoe beter het bakresultaat en door niet op een hogere 
temperatuur te frituren gaat de olie langer mee en is de kans 
op vorming van acrylamide kleiner.”

BIOBRANDSTOF
“Onze slimme verpakkingen helpen de bakker om efficiënt te 
werken. Zo vult de bakker met onze 150 liter grootverpakking 
met pompsysteem snel en gemakkelijk zijn frituurbakken af 
en heeft hij geen verpakkingsafval meer. Onze handzame 
Bag-In-Box heeft een handige schenktuit, is gemakkelijk op te 
stapelen en het karton en plastic is gescheiden af te voeren.
Om de bakker optimaal van dienst te zijn haalt Smilde Natura 
na het seizoen de gebruikte frituurolie weer op tegen een 
marktconforme vergoeding. Deze wordt gegarandeerd ver-
werkt tot biobrandstof. Zo heeft de bakker na het seizoen alles 
weer snel opgeruimd en is hij nog milieubewust bezig ook”, 
zegt Armanda tot slot.

Meer informatie:
Smilde Natura
Tel. 0513-639 629
www.smildenatura.nl

ALS HET GAAT OM OLIEBOLLEN BENT U – ALS U SERI-

EUS BEZIG BENT MET HET MAKEN VAN DE PERFECTE 

BOL – KRITISCH RICHTING UW LEVERANCIERS. WELK 

DEEG GEBRUIK JE, WELKE ROZIJNEN WORDEN TOEGE-

VOEGD, MAAR ZEKER OOK: WELKE FRITUUROLIE HELPT 

JE HET BESTE RESULTAAT TE BEHALEN. SMILDE NATURA 

DENKT DAARIN MEE.

HOE HELPT SMILDE 
NATURA BAKKERS 
OM TE KOMEN TOT DE 
PERFECTE OLIEBOL?


