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Queridos lectores de El Bosco Habla, 
el pasado 17 de enero de 2014 
tuvimos el gusto de recibir por 
segunda vez al ingeniero Rob van 
Barnhoorn quien con un excelente 
español nos habló de los diferentes 
tipos de aceites de oliva más 
conocidos en el mercado. A muchos 
nos sorprendió saber que el mayor 
productor de este maravilloso aceite 
extraído del fruto recién recolectado 
del olivo es España (con un 40 % de la 
producción total en el mercado), no 
obstante Italia, produciendo la mitad 
de lo que produce su competidor, es el 
lider en exportación. Todos tuvimos la 
oportunidad de degustar excelentes 
aceites procedentes de España, Italia 
y Portugal, y de saborear las deliciosas 
tortillas de patatas que María Paz con 
mucho amor preparó para nosotros. 
 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
17 januari 2014 Rob Barnhoorn, een 
presentatie over olijven 
 
Ruim dertig geïnteresseerden kwamen 
af op dit speciale onderwerp. 
Natuurlijk, ieder van de aanwezigen 
had op de een of andere manier in zijn 
of haar leven al kennis gemaakt met 
de olijf, maar er was behoefte om er 
wat meer van te weten en te zien. 
Rob Barnhoorn, een landbouwkundig 
ingenieur, gaf een beschouwing over 
de verschillende soorten olijven, waar 
ze verbouwd worden, exportcijfers en 
waar ze met name geconsumeerd 
worden. 
De powerpoint-presentatie liet vooral 
cijfers liet zien en in beperkte mate 
beelden.  
Een aantal soorten olijven en olijfolie 
uit verschillende landen werden 
geïntroduceerd voordat de proeverij 
begon.  
Tijdens de proeverij ging Rob 
Barnhoorn in op allerlei vragen en 
opmerkingen van individuele 
bezoekers. Hij had veel meegebracht 
zodat iedereen ruim voldoende kon 
proeven. 
Het geheel verliep in een prettige 
sfeer. Zoals meestal gebruikelijk 
werden in de pauze hapjes 
geserveerd, deze keer heerlijke tortilla, 
bereid door Mary Paz. 
 
Volgende bijeenkomst vindt plaats op 
vrijdag 21 februari. 
Vestuario y cuerpo Maya  
(Antonio Peralta en Julieta Pelaez)     
Locatie : HEVO-gebouw De 
Ontmoeting, Tulpstraat 2 – 4 
Rosmalen. 
 Aanvang 20.00 uur. 
Entree € 6,- (zes euro). 
                                                              
                                
 


