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Oranka Juice Solutions
Oranka is als internationaal leverancier toonaangevend op het gebied

Een voordeel van Oranka producten is onder andere dat ze buiten de

van vruchtensappen in combinatie met uitschenksystemen. Met meer

koeling bewaard kunnen worden tot maximaal 12 maanden. Daarnaast

dan 20 jaar ervaring weten wij als geen ander wat u als klant belangrijk

besparen onze producten tot 95% opslagruimte en leveren ze tot 90%

vindt in het koude dranken segment. Wij bieden u dan ook doordachte

minder afval op. Beter voor u én het milieu!

oplossingen met een ideale mix van gemak, hygiëne, uitstraling, milieu,
prijs en kwaliteit.

Ons brede assortiment bestaat uit meer dan 100 verschillende soorten
vruchtensap waaronder:

Oranka biedt u de perfecte totaaloplossing

Verse vruchtensappen
Biologische vruchtensappen
Smoothies
Health-drinks
Vruchtensapconcentraten

• Dispensers
gratis in
bruikleen!
• Geen
contracten!
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Urineweginfecties
Drukzweren
Vallen/Flauwtes

Hydratatie is van groot belang voor ouderen

Hartkwaal
Borst infecties

te beseffen dat men uitdroogt. De gevolgen hiervan zijn aanzienlijk. Waarom?

Je lichaam heeft vocht nodig om te functioneren niet om beter te functioneren,
maar gewoon om te functioneren.

Nier en Galstenen
Diabetes
Lage bloeddruk

€100

Oranka Zorgconcept

€200

Kosten van zorg

€400
€500
€600

€800

Een goed vocht- en vitaminebeleid kan een positief effect hebben op de
verlaging van de algehele zorgkosten.

€300

€700

Incontinentie
Constipatie

Verlaging van de zorgkosten

€0

Kost meer

Naarmate men ouder wordt neemt het dorstgevoel af en wordt het steeds moeilijker

Afname van geestelijke prestaties
Verwarring
Cognitieve stoornissen

kost minder

Belang van goede hydratatie

Urineweginfecties, doorligplekken en valincidenten zijn ernstige problemen,
die in een zorginstelling voor onnodige financiële lasten kunnen zorgen.
Daarnaast zijn ze van invloed op de tijd die personeel nodig heeft voor de extra
verzorging. Tijd die beter op een andere manier zou kunnen worden besteed.
Zieke, niet fitte bewoners hebben extra hulp en ondersteuning nodig en soms
medische hulp. De hoge kosten van een ziekenhuisbed kunnen verstrekkende
gevolgen hebben voor de financiële situatie.
De sleutel tot het verhogen van de vochtinname bij bewoners is het aanbieden
van een aantrekkelijk concept. Slechts weinig ouderen houden van het drinken
van water. De introductie van Oranka sappen zal leiden tot een verhoogd
vochtgehalte en gezondere, actievere bewoners.
Onze smaken hebben de belangrijke antioxidant, vitamine C, als toevoeging.
Vitamine C helpt cellen beschermen, houdt het immuunsysteem gezond en
helpt bij de preventie van staar en hart- en vaatziekten. Daarnaast bevatten
enkele smaken zink, dat de productie van enzymen en cel-reparatie en
–groei bevordert en ziekte bestrijdt.Tevens zijn de Oranka sappen geschikt
voor diabetespatiënten.
Op langere termijn zal een verhoging van vochtinname leiden tot een verlaging
van de totale zorgkosten.
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Consumpties zijn altijd bij de hand omdat de dispensers verdeeld staan
door het gebouw, er staat er bijvoorbeeld één in de centrale huiskamer.

Oranka Zorgconcept
Oranka biedt gezonde, voedzame sappen met systemen die gemakkelijk in

Dit unieke Oranka Zorgconcept betekent dat we aan alle noodzakelijke voor-

gebruik zijn. Ons Zorgconcept helpt mee aan de toename van het vocht- en

waarden kunnen voldoen voor een goed vocht - en vitamine beleid. Goede

vitamine gehalte, wat resulteert in gezondere bewoners met een merkbare

voedingswaarden, weinig opslagruimte, minder operationele tijd en kosten-

toename in activiteit.

besparingen.

Aantrekkelijke dranken

Slechts
weinig
ouderen
houden van het drinken van
water. Uit ervaring weten
wij dat de invoering van een
verscheidenheid aan Oranka
Sappen en Smoothies voor
een hogere inname van vocht,
vitaminen en/of calorieën zorgt.
Zelfs de meest terughoudende
drinkers
worden
hierdoor
aangemoedigd meer te drinken.

10

De smaken zijn versterkt met toegevoegde
aroma’s, je kunt dus goed onderscheiden
welk fruit het is.

Verleidelijke smaken

Oranka sappen zijn verkrijgbaar in
meer dan 20 verschillende smaken.
Hierdoor zit er voor iedere bewoner
een smaak tussen die hij of zij lekker
vindt. De zichtbaarheid van de sappen
in onze dispensers of karaffen en
de aantrekkelijke kleuren zullen
de bewoners aansporen om meer
te drinken. Oranka sappen hebben
Vitamine C en Zink als toevoegingen en
zijn geschikt voor diabetespatiënten.

Serveermogelijkheden

Het
gebruik
van
dispensers
maakt sappen toegankelijker en
stimuleert de vochtinname. Onze
Eskimo Dispenser, compleet met
aantrekkelijk fruitdisplay, maakt het
gekoeld sap zichtbaar en gemakkelijk
toegankelijk. De dispensers kunnen
worden geplaatst in eetzalen,
activiteitenruimtes en woonruimtes.
Ook voor kleinschalig wonen kunnen
de Oranka karaffen gebruikt worden,
waarbij meerdere smaken tegelijk bij
het ontbijt of de lunch gepresenteerd
kunnen worden.

Verhoogd vochtgehalte.

Door het drinken van Smoothies
verhoog ik ook mijn calorie inname.

Het is heel goed voor me, 2 glazen
bevatten de ADH Vitamine C.

De aantrekkelijke displays op de dispenser laten
me in een oogopslag zien welke smaak er in zit.

Veel keuze – meer dan
20 smaken inclusief
mijn favoriet; rabarber.

De dispensers zijn handig in gebruik,
zelfs voor mij met mijn pijnlijke
polsen en handen.

Gezondere bewoners.
Verhoogd activiteitenniveau.
Als vochtinname stijgt,
dalen de kosten van zorg.

Er is ook Zink toegevoegd, wat me helpt
Vitamine C op te nemen zodat mijn
immuunsysteem sterker wordt.

Waardigheid en zelfstandigheid

Het is geweldig dat het sap
altijd heerlijk koud is.

Goede
Hydratatie
leidt tot
gelukkigere
en gezondere
bewoners
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Diversiteit in zorglocaties
Elke instelling is anders en iedere bewoner is uniek. De behoeften van elke

Ook bij specialistische zorg, bijvoorbeeld de zorg voor dementerenden, is het

instelling en daarmee de bewoners verschillen.

belangrijk ervoor te zorgen dat het leven van deze bewoners zoveel mogelijk
wordt verrijkt en dat ze worden geholpen hun onafhankelijkheid te behouden.

Oplossingen op maat
Het Oranka Zorgconcept biedt op maat gemaakte oplossingen voor elke

Onze aantrekkelijke 1 liter karaffen zijn van kunststof en hebben een veilig,

instelling, ongeacht grootte, type dienstverlening of stijl. We bieden een

hersluitbaar deksel voor eenvoudig gebruik in de kamer van een immobiele

breed scala aan mogelijkheden, gecombineerd met een betrouwbaar

bewoner.

systeem.

Met onze 2,5 liter karaffen kunnen medewerkers een grotere groep bewoners,
de smaak van hun keuze, uitserveren.

De oplossingen van Oranka helpen bij het verhogen van de vocht-, vitamine
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en/of calorie inname en daardoor een verhoogd activiteitsniveau van de

Of het nu gaat om een grote afdeling of een huiskamer (kleinschalig

bewoners. De Oranka Eskimo dispenser is robuust, veilig en afsluitbaar

wonen), Oranka heeft een passende oplossing. Zelfs voor het restaurant

waardoor het zelfs voor de meest veeleisende omgevingen geschikt is.

waar ook bezoekers komen

Verzorgingshuis, verpleeghuis
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Kleinschalig wonen
Voor kleinschalig wonen heeft Oranka ook oplossingen.

2,5 liter
Indien er

bijvoorbeeld geen ruimte voor een dispenser is kunnen afdelingen toch
gebruik maken van de voordelen van de Oranka producten.
Alle Oranka producten zijn te gebruiken in combinatie met ons
karaffenconcept. Hierbij kunt u op zeer gebruiksvriendelijke en flexibele wijze

1+4
1+9
1+19

1+19 Gebruik 125 ml concentraat

2,5 liter eindproduct aanmaken.
Onze ervaren medewerkers adviseren u graag over de oplossing die het
beste bij uw situatie past.

1+9 Gebruik 250 ml concentraat

1+4 Gebruik 500 ml concentraat
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Smoothies
Smoothies zijn een goed alternatief voor fruit. De gezondheidsvoordelen

De Oranka Smoothies zijn gemaakt van 100% fruit van verschillende

van een Smoothie zijn vergelijkbaar met die van fruit . Het Voedingscentrum

gepureerde vruchten en zijn verkrijgbaar in 10 verschillende smaken. Oranka

adviseert namelijk elke dag 200 gram groente en 2 keer (= 200 gram) fruit

Smoothies zijn rijk aan vitamine C, eiwitten en vezels. Daarnaast is de het

te eten. Hierbij mag een Smoothie (ca. 150 ml) voor maximaal 100 gram (=

aantal calorieën in onze Smoothies vrij hoog, wat de calorie inname ten goede

50%) meetellen bij de aanbevolen hoeveelheid fruit consumptie.

komt. Hiermee kunnen onze Smoothies een goed en aanvullend alternatief
zijn voor het verstrekken van fruit aan de bewoners van een afdeling.

Bron: Voedingscentrum.nl – 2013
De vele voordelen van Smoothies:
1 glas (= ca. 150 ml) fruit smoothie telt voor 50% mee in de ADH voor fruit

Minder derving en inkoop van fruitsoorten

Een bron aan vitamine C (ca. 40-60 mg per glas)

Bewoners met een slikstoornis kunnen dit erg makkelijk eten (drinkbaar)

Een bron aan vezels (ca. 0,6-2,4 gram per glas)

Een constante smaak en veel meer variatie in smaak

Een bron aan eiwitten (ca. 0,6-1,8 gram per glas)

en smaakbeleving voor de bewoners

Tijdsbesparing door minder fruit schoon te maken.

De bewoners kunnen een smoothie op ieder

Uitschenken van smoothies is hygiënischer dan uitdelen van fruit

gewenst moment van de dag krijgen

Fruitcups
Als vervanging van een dessert of als tussendoortje hebben wij ook fruitcups
in ons assortiment. Deze zachte stukjes fruit zijn beschikbaar in meerdere
smaken en zijn in handige éénpersoonsporties verpakt.
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Restaurant concepten
Voor het (bezoekers)restaurant biedt Oranka ook verschillende concepten. We
hebben namelijk jarenlange ervaring met klanten uit de bedrijfscatering. Een
dispenser op het buffet, een luxe karafpresentatie of ons Grab & Go concept zijn
daar slechts een paar voorbeelden van.
Onze ervaren medewerkers adviseren u graag over de oplossing die het beste bij
uw situatie past.

uw
Creëer
esje
eigen fl t een
sap me
vruchte straling
uit
unieke
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Wij zorgen voor ruim 90

minder afval

Met 120 kant-en-klare literpakken vruchtensap wordt 6,1 kg afval
geproduceerd. Met Oranka slechts 0,4 kg, een besparing van ruim 90%.

Koelcel

Wij zorgen voor 95

meer opslagruimte

Slechts 12 verpakkingen van onze concentraten zijn nodig in vergelijking
met 120 kant-en-klare literpakken voor dezelfde hoeveelheid vruchtensap. Daarnaast kunnen de concentraten tot 12 maanden buiten de koeling
bewaard worden, wat schaarse koelruimte scheelt. Ook in uw magazijn
kunt u hiermee tot 95% besparen op uw opslagcapaciteit.

20
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Wij zorgen voor kostenbesparing

Wij zorgen voor minder afval, meer opslagruimte en efficiency,
wat resulteert in een beter gebruik van tijd en capaciteit.
Positief voor uw kostenbesparing.

Wij helpen de CO2 uitstoot te minimaliseren

De CO2 uitstoot die vrijkomt bij de productie en distributie
van 120 literpakken vruchtensap is te vergelijken met een
auto die 42,0 kilometer rijdt. Met Oranka is dit slechts 2,1
kilometer.

Oranka’s zorg voor het milieu

Tot 95% meer
opslagruimte!
Tot 90%
minder afval!
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Dispenser oplossingen
Eskimo dispenser

Postmix dispenser

De Eskimo-lijn is een erg populair uitschenksysteem in de zorgsector.
U heeft de keuze uit een capaciteit van 10 of 20 liter (50 tot 100 glazen).
Deze

dispenser

is

gemakkelijk

te

verplaatsen,

neemt

weinig

ruimte

Autonumis dispenser

Tapstandaard

Voor wie een hoge capaciteit nodig heeft zijn

De Autonumis dispenser is erg gemakkelijk in gebruik

U kunt ons brede assortiment 10 liter kant-en-klare

onze

oplossing.

en vereist nagenoeg geen onderhoud of schoonmaak.

sappen ook rechtstreeks uit de doos tappen. Door

postmix-machines

de

ideale

in

Deze kennen een maximale capaciteit van 180

Met een capaciteit van 2 x 10 liter kant-en-klare sappen

middel van een eenvoudige tapstandaard is het

beslag (30 cm2) en kan in een (centrale) keuken of huiskamer geplaatst worden.

liter vruchtensap (900 glazen) en kunnen tussen

kunt u altijd snel en makkelijk voorgekoelde sappen

makkelijk om uw karaf, glazen of flesjes te vullen.

De Eskimo is eenvoudig in gebruik, hygiënisch (HACCP) en gemakkelijk te

de 1 en 4 smaken bevatten. Deze dispenser kan

serveren. De dispenser is volledig afsluitbaar en biedt

Wanneer de doos na gebruik weer gekoeld bewaard

reinigen. Tevens houdt het gepatenteerde sapreservoir uw producten minimaal 5

overal geplaatst

worden waar zich een vaste

u de keuze uit meer dan 35 verschillende soorten

wordt blijven de producten minimaal 30 dagen

dagen vers. De dispenser is volledig afsluitbaar en houdt het sap altijd op de juiste

wateraansluiting bevindt. Ze zijn eenvoudig in

(o.a. Verse Sappen, Smoothies, Biologische Sappen en

houdbaar.

temperatuur. U heeft bij deze dispenser de keuze uit 4 verschillende kwaliteiten

gebruik, hygiënisch (HACCP) en gemakkelijk te

IJsthee).

vruchtensap met meer dan 20 smaken.

reinigen.
Personaliseer de dispenser met uw eigen bedrijfslogo.
U heeft bij deze dispenser de keuze uit 4

De Eskimo is uitstekend te combineren

verschillende kwaliteiten vruchtensap met meer

met de INOX dispenser of karaffen.

dan 20 smaken.

Infomeer naar de mogelijkheden.

Kant-en-klaar!
Ongeopend
buiten de koeling
houdbaar!

Gemakkelijk te
verplaatsen!

Makkelijk
te tappen,
rechtstreeks uit
de doos.

630 mm

640 mm

700 mm
300 mm

300 mm
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285 mm

750 mm

905 mm

890 mm

870 mm

800 mm

Eenvoudig
in gebruik.

Ideaal voor
locaties die een
hoge capaciteit
vereisen!
483 mm

560 mm
360 mm

350 mm
290 mm
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Presentatie oplossingen
INOX dispenser

Grab ‘n’ Go Concept

Oranka karaffen

Oranka glazen

Crushed Ice Terrines

Sappenbar

De INOX dispenser biedt een luxe uitstraling op de

Een uniek concept waarbij een ambachtelijke uit-

De Oranka karaffen zijn te gebruiken in elke

Oranka stelt glazen beschikbaar als

U kunt kosteloos gebruik maken van onze Crushed Ice

Indien ruimte een probleem is voor het

counter. Deze dispenser heeft een capaciteit van

straling aan een flesje vruchtensap wordt gegeven.

omstandigheid en voor elke gelegenheid.

onderdeel van een gekozen concept.

Terrines. Deze zijn beschikbaar in 3 kleuren en kun-

plaatsen van onze dispensers kan Oranka

7 liter en heeft geen stopcontact nodig. De inno-

Met een zelf ontworpen label kunt u uw eigen inden-

De verschillende karaffen zijn onder andere

De glazen hebben een inhoud van

nen worden voorzien van uw eigen logo. De Terrines

een gratis sappenbar in bruikleen leveren.

vatieve, roestvrijstalen ijsstaaf zorgt ervoor dat het

titeit aan een flesje geven.

gemaakt van plastic en diverse soorten glas

150 ml, 200 ml en 300 ml.

zijn ideaal om karaffen, PET-flesjes of biologisch

Gemakkelijk te verplaatsen en verkrijgbaar

afbreekbare bekers op crushed ijs te presenteren.

in formaten voor 1, 2 of 3 dispensers.

sap 2 tot 3 uur gekoeld blijft.
U kunt eenvoudig de flesjes vullen uit de dispenser,

En wat dacht u van een innovatieve, geïnte-

deze afsluiten middels een veiligheidsdop en u bent

greerde ijsstaaf die het sap op temperatuur

klaar om uw gasten een uniek flesje vruchtensap

houdt? Tevens stellen we sierlijke, afsluit-

aan te bieden. Indien de flesjes gekoeld bewaard

bare karaffen beschikbaar die gemakkelijk

worden zijn ze nog 5 dagen houdbaar. Ideaal voor

getransporteerd kunnen worden door het

gedekte lunches en lunchpakketten.

hele gebouw zonder te morsen.

Crushed Ice
Terrines voor
een mooie en
functionele
presentatie

850 mm

Ideaal voor
een luxe uitstraling
op de counter
of in een
vergaderruimte

en zijn verkrijgbaar in uiteenlopende maten.

190 mm

355 mm
265 mm
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Juices &
Smoothies

Gezond &
Verfrissend!
op locatie bereid

340 mm
545 mm

op locatie bereid
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Product oplossingen
Concentraten

Bag- in- Box (Kant-en-Klaar)

Mono- verpakkingen

Door te werken met concentraten heeft u tot 95% minder opslagruimte nodig

Onze bag-in-box range bestaat uit meer dan 35 verschillende soorten

Aanvullend heeft Oranka ook nog een aantal mono-verpakkingen

en heeft u tot ruim 90% minder afval. De producten kunnen tot 12 maanden

vruchtensappen. Alle soorten worden geleverd in een 10 liter doos met een kant-

in het assortiment.

buiten de koeling bewaard worden waardoor u meer koelruimte overhoudt.

en-klaar product. Deze dozen zijn tot 6 maanden buiten de koeling te bewaren,

Onze concentraten zijn verkrijgbaar in de volgende soorten:
1+4: 100% biologische vruchtensappen
1+4 premium: Onze toprange van

waardoor u meer koelruimte overhoudt. Wanneer de doos is aangebroken, heeft
deze nog een houdbaarheid van 30 dagen (mits gekoeld bewaard). Ook heeft u met
bag-in-box producten minder afval dan met kant-en-klare literpakken.

Güldenkron: 100% vruchtensap

Onze bag-in-box producten zijn verkrijgbaar in de volgende soorten:

Joyce: Vruchtendranken, energy drinks en ijsthee

concentraten van 100% vruchtensap

Verse vruchtensappen

1+5: 100% vruchtensappen voor gebruik

Biologische vruchtensappen

Yagua: Health Drinks in diverse soorten
BIO Fris: Biologische frisdranken

in postmix-machines
100% Fruit Smoothies
1+9: ideaal voor het ontbijt
100% Vruchtensappen
1+19: vruchtendranken met
toegevoegde vitamine C

Dit zijn 0,5 liter hersluitbare verpakkingen in de volgende soorten:

IJsthee

Vitamin Choice: Verfrissende dorstlessers

Opslag
buiten de koeling!
Meer dan
35 soorten!

Fruitcups

Hersluitbare
verpakking
Tot 12 maanden
houdbaar buiten
de koeling

Geen
kleurstoffen
Geen
conserveringsmiddelen
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Geen
toegevoegde suikers
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De natuurlijke keuze
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Oranka Vruchtensappen BV
Ambachtstraat 3e
7622 AS Borne
+31 (0)74 - 266 8867
info@oranka.nl
www.oranka.nl
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