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Olink werkt met een mix. Welke merk mix maakt

niet zo veel uit, meent hij. ‘Dat is persoonlijk en

moet je proefondervindelijk vaststellen. Mijn afwe-

ging is of de oliebol mooi krokant is van buiten en

mals van binnen.’ Daarnaast gebruikt hij vloeibare

gist. ‘Het voordeel van vloeibaar is dat de gist snel-

ler wordt opgenomen en de rijstijd wordt versneld.’

Ook gebruikt hij appels: ‘Wel verse, want daar zit

veel meer smaak aan dan die gedroogde. Ik gebruik

niet te veel appels: per oliebol maximaal tien pro-

cent vulling.’ Reden zijn de zuren. ‘Te veel appels

zorgen voor een te hoge zuurgraad van het beslag.

De suikers zorgen voor een te donkere oliebol.

Daarnaast worden oliebollen te vet, omdat appels

vet opzuigen.’ Andere ingrediënten zijn rozijnen en

krenten. ‘Ik let erop dat de rozijnen niet te groot

zijn. Dat geeft een scheve verhouding. Krenten zijn

minder gevoelig. Ze moeten wel goed op tempera-

tuur zijn – niet boven de 25 graden Celsius – en

goed worden geweld. Krenten en rozijnen bevatten

tegenwoordig een coatinglaagje. Dat laagje moet er

eerst met heet water af worden gehaald, voordat je

gaat wellen.’ Olink adviseert vijftien minuten wel-

len in water van 27 graden Celsius. ‘Korter wellen

is niet goed, want dan slurpen de krenten en rozij-

nen water van de oliebol op, waardoor je een dro-

ger eindproduct krijgt.’ 

Beslag
Een goede oliebol begint met goede grondstoffen,

gevolgd door de juiste kneding. Olink gaat uit

van acht minuten kneedtijd, waarvan twee minu-

ten langzaam en zes minuten snel voor een beslag

van dertig kilo. ‘De kneedtijd hangt uiteraard af

van het type kneedmachine. Ik gebruik een 

spiraalkneder.’

Meng net zo lang tot het beslag mooi glad is,

Beslag na kneding
met de hand
doorslaan, zorgt voor
een betere verdeling
van de vulling. 

luidt het algemene devies. Olink adviseert om

tweederde van het water direct toe te voegen en, 

na acht minuten kneden, het overige deel. ‘Als je

alles tegelijk toevoegt, duurt het te lang voordat 

het water wordt opgenomen, moet de mix te lang

draaien en krijg je geen samenhang in het deeg.

Voeg je in het begin te weinig water toe, dan krijg

je te veel glutenvorming, waardoor de oliebol klein

blijft. Als je een klutsmachine gebruikt, kun je het

water wel in een keer toevoegen.’

Om ervoor te zorgen dat de vulling goed wordt

omsloten door het beslag (27 graden Celsius, red.)

en mooi is verdeeld, adviseert de oliebollenexpert

om het beslag na het kneden met de hand door te

slaan. ‘Beslag wordt vaak onbewust te koud door

het toevoegen van te koud water. Een temperatuur

van 34 graden Celsius is een gewenste watertempe-

ratuur. Te koude beslagen leveren in op ontwikke-

ling en dus op smaak en eeteigenschappen. Te

warme beslagen hebben geen effect op het resul-

taat, alleen op de verwerkingstijd.’

Rijs- en baktijd
Olink laat zijn beslagen 35 minuten rijzen in de

rijskast, zodat het beslag niet kan afkoelen. Rijzen

in de bakkerij is ondenkbaar en dom, meent Olink.

De kans op afkoeling is te groot. ‘Beslagen die te

kort rijzen, krijgen een filmlaagje waardoor uitein-

delijk de oliebol vet op gaat zuigen. Ook krijgt de

bol een taaie korst en een stugge structuur. Te

lange rijstijd kan resulteren in een kleine bollen’,

zegt Olink. De bollen van Olink wegen 85 gram.

Olink gaat uit van een baktijd van acht minuten bij

175 à 180 graden Celsius.

De temperatuur van de olie controleert hij

meerdere malen via een externe thermometer. De

olietemperatuur kan de bol maken of breken. Te

koude olie zorgt voor vette bollen, te warme olie

gaat snel kapot en is voor het eindresultaat even-

min goed. ‘De oliebol schroeit te snel dicht, waar-

door die niet goed gaar wordt of te donker.

Daarnaast kan de bol niet goed uitrijzen, waardoor

die klein blijft en de structuur stug wordt.’

De kwaliteit van de olie controleert Olink op

gevoel. ‘Als de olie gaat walmen, ben je eigenlijk al

te laat.’ 

Ook adviseert hij goed te letten op de verhou-

ding kW/aantal oliebollen per charge. De oliebol-

lenbak moet immers wel de olie goed en snel

genoeg kunnen verhitten. Olink maakt gebruik van

twee vier meter lange bakken (capaciteit 3500 olie-

bollen per uur, red.) voorzien van drie elementen

van 13,5kW, 13,5kW en 11 kW. �

1‘HET GAAT
OM HET 
GEVOEL VAN

BESLAG DRAAIEN.
En dat kan per
jaar anders zijn,
omdat de bloem
ieder jaar ook
 anders is. Vroeg-
tijdig oefenen, is
de enige  manier
om een goede
bol te  krijgen.’

2‘IK GEBRUIK
NIET TE VEEL
APPELS: PER

OLIEBOL MAXI
MAAL TIEN PRO
CENT VULLING.’
Reden zijn de
zuren. ‘Te veel
 appels zorgen
voor een te hoge
zuurgraad van
het beslag.’

3‘KRENTEN EN
ROZIJNEN
BEVATTEN

TEGENWOORDIG
EEN COATING
LAAGJE.
Dat laagje moet
er eerst met heet
water worden 
afgehaald, voor-
dat je gaat wel-
len.’

4‘TE KOUDE
BESLAGEN
LEVEREN IN

OP ONTWIKKELING
EN DUS OP SMAAK
EN EETEIGEN
SCHAPPEN.
Te warme
 beslagen hebben
geen effect op
het resultaat.’

van Willy Olink4 Tips

‘Oliebollen bakken
verleer je niet, maar
je vergeet wel de
 details’


