De natuurlijke keuze
Voor de biologische producten van Oranka worden alleen puur biologische ingrediënten gebruikt, zonder enige toevoeging van kunstmatige kleur-, geur en smaakstoffen en
conserveermiddelen. De complete biologische selectie voldoet aan de strenge eisen van de Skal certificering. Onder de biologische selectie vallen hoge kwaliteit sappen,
smoothies en frisdranken.

10 Liter Bag-in-Box

Concentraten
De biologische Oranka concentraten
bestaan uit 100% puur biologisch
vruchtensap. De biologische
concentraten zijn verkrijgbaar als 1+4
concentraat en als 1+5 concentraat.
Oranka concentraten nemen ook
minder ruimte in, waardoor u tot 95%
minder opslagruimte nodig heeft en u
tot ruim 90% minder afval produceert.
De producten kunnen tot 12 maanden
buiten de koeling bewaard worden
waardoor u ook meer koelruimte
overhoudt.
Smaken 1+4
Smaken 1+5
Appel		
Appel
Sinaasappel
Sinaasappel

(Kant-en-klaar)

De biologische (10 Liter) Bag-in-Box
producten zijn direct klaar voor
gebruik. De biologische sappen en
smoothies kunt u presenteren in
biologisch afbreekbare PET-bekers
of gerecyclede PET-flessen. De dozen
kunnen tot 6 maanden buiten de koeling
bewaard worden. Wanneer de doos
is aangebroken, heeft deze nog een
houdbaarheid van 30 dagen (mits
gekoeld bewaard).
Biologische smaken Bag-in-Box
Sinaasappel
Multivruchten
Appel-Vlierbes
Appel Vers
Smoothie Mango Passievrucht
Smoothie Red Dream

“Biologische
vruchtensappen en smoothies”

Bio Fris

Natural

Naast de sappen en smoothies is er
ook een biologische frisdrankenlijn,
Bio Fris. Deze frisdrank is een verfrissende dorstlesser en bestaat uit puur
biologische ingrediënten. De 0,5 Liter
verpakking is hersluitbaar en de producten zijn tot 6 maanden houdbaar
buiten de koeling.

De Natural selectie bestaat uit puur
biologische sappen, samengesteld uit
100% biologische ingrediënten.
De Natural producten zijn beschikbaar
in glazen 200ml flesjes. De flesjes zijn
hersluitbaar en de producten zijn tot 12
maanden houdbaar buiten de koeling.

Smaken Bio Fris
Citroen Sinaasappel
Granaatappel

Natural smaken
Appel
Appel-Vlierbes
Tomaat
Sinaasappel

Voor meer informatie:
Bel 074 - 266 88 67
E-mail verkoop@oranka.nl

