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Oranka Juice Solutions

   Oranka biedt u 
de perfecte 
    totaaloplossing

Oranka is als internationaal leverancier toonaange-
vend op het gebied van vruchtensappen in combinatie 
met uitschenksystemen. Met meer dan 35 jaar 
ervaring weten wij als geen ander wat u als klant 
belangrijk vindt in het koude dranken segment.  
Wij bieden u dan ook doordachte oplossingen met 
een ideale mix van gemak, hygiëne, uitstraling, 
milieu, prijs en kwaliteit.

Één van de voordelen van veel Oranka producten is 
dat ze tot 12 maanden buiten de koeling bewaard 
kunnen worden. Daarnaast besparen onze producten 
tot 95% opslagruimte en leveren ze tot 90% minder 
afval op. Beter voor u én het milieu!

Ons brede assortiment bestaat uit meer dan  
100 verschillende soorten vruchtensap waaronder:
• Verse vruchtensappen
• Biologische vruchtensappen
• Smoothies
• Health-drinks
• Vruchtensapconcentraten

Dispensers 
gratis in 
bruikleen!

Geen 
contracten!
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Hydratatie is van groot belang voor ouderen.
Naarmate men ouder wordt neemt het dorstgevoel af 
en wordt het steeds moeilijker 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.

Belang van 
goede hydratatie

     Verhoging vochtinname 
draagt bij aan 
   lagere zorgkosten

Incontinentie 
Constipatie

Afname van geestelijke prestaties 
Verwarring

Cognitieve stoornissen

Urineweginfecties
Drukzweren

Vallen/Flauwtes

Hartkwaal 
Borst infecties

Nier- en Galstenen 
Diabetes 

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

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 verstrek-
kende 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 gezon-
dere, 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 vaatziek-
ten. Daarnaast bevatten enkele smaken zink, dat de 
productie van enzymen en celreparatie en groei 
bevordert en ziekte bestrijdt. Tevens zijn de Oranka 
sappen geschikt voor diabetespatiënten.
 

Oranka Zorgconcept

Kosten van zorg
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Aantrekkelijke dranken
Slechts weinig ouderen houden 
van het drinken van water. Uit 
ervaring weten wij dat de 
invoering van een verscheiden-
heid 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.

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.  
De dispensers kunnen worden 
geplaatst in eetzalen, activiteiten-
ruimtes 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. 

Oranka biedt gezonde, voedzame sappen met 
systemen die gemakkelijk in gebruik zijn. Ons 
Zorgconcept helpt mee aan de toename van het 
vocht- en vitamine gehalte, wat resulteert in gezonde-
re bewoners met een merkbare toename in activiteit.

Dit unieke Oranka Zorgconcept betekent dat we aan 
alle noodzakelijke voorwaarden kunnen voldoen voor 
een goed vocht- en vitamine beleid. Goede voedings-
waarden, weinig opslagruimte, minder operationele 
tijd en kostenbesparingen.

Oranka Zorgconcept 

Verhoogd vochtgehalte.
Gezondere bewoners.
Verhoogd activiteitenniveau.

Als vochtinname stijgt, 
dalen de kosten van zorg.

Goede hydratatie 
       gelukkigere en 
gezondere bewoners

Consumpties zijn altijd bij de hand omdat de dispensers verdeeld staan door 
het gebouw, er staat er bijvoorbeeld één in de centrale huiskamer.De smaken zijn versterkt met toe-

gevoegde aroma’s, je kunt dus goed 
onderscheiden welk fruit het is.

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

Het is heel goed 
voor mij, 2 glazen 

bevatten de ADH 
Vitamine C.

Er is ook Zink toegevoegd, 
wat mij helpt Vitamine C 

op te nemen zodat mijn 
immuunsysteem sterker wordt.

Het is geweldig dat het 
sap altijd heerlijk koud is.

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

De dispensers zijn handig in 
gebruik, zelfs voor mij met mijn 

pijnlijke polsen en handen.

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

8 9



Elke instelling is anders en iedere bewoner is uniek. 
De behoeften van elke instelling en daarmee de 
bewoners verschillen. 

Ook bij specialistische zorg, bijvoorbeeld de zorg 
voor dementerenden, is het belangrijk ervoor te 
zorgen dat het leven van deze bewoners zoveel 
mogelijk wordt verrijkt en dat ze worden geholpen 
hun onafhankelijkheid te behouden.

Diversiteit 
in zorglocaties

Oplossingen op maat
Het Oranka Zorgconcept biedt op maat gemaakte 
oplossingen voor elke instelling, ongeacht grootte, 
type dienstverlening of stijl. We bieden een breed 
scala aan mogelijkheden, gecombineerd met een 
betrouwbaar systeem. 

De oplossingen van Oranka helpen bij het verhogen 
van de vocht-, vitamine en/of calorie inname en 
daardoor een verhoogd activiteitsniveau van de 
bewoners. De Oranka Eskimo dispenser is robuust, 
veilig en afsluitbaar waardoor het zelfs voor de 
meest veeleisende omgevingen geschikt is. 

Onze aantrekkelijke 1 liter karaffen zijn van kunststof 
en hebben een veilig, hersluitbaar deksel voor 
eenvoudig gebruik in de kamer van een immobiele 
bewoner. Met onze 2,5 liter karaffen kunnen 
medewerkers een grotere groep bewoners, de 
smaak van hun keuze, uitserveren.

Of het nu gaat om een grote afdeling of een 
huiskamer (kleinschalig wonen), Oranka heeft 
een passende oplossing. Zelfs voor het restau-
rant waar ook bezoekers komen
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Voor kleinschalig wonen heeft Oranka ook oplossin-
gen. 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 gebruiks-
vriendelijke en flexibele wijze 2,5 liter eindproduct 
aanmaken.

Daarnaast beschikken wij over het Hydration Sticks 
concept voor de huiskamers. Hierbij heb je 1 liter 
eindproduct per verpakking. Onze ervaren medewer-
kers adviseren u graag over de oplossing die het 
beste bij uw situatie past.

Kleinschalig 
wonen

Hydration Sticks
 Ideaal voor 
   kleinschalig wonen

Oranka Vital
Drinkplezier voor uw gezondheid 
Met elk glas ORANKA Vital doet u iets goeds voor uw 
gezondheid. Het geheel is hier meer dan de som der 
delen. De innovatieve en uitgewogen combinatie van 
alle ingrediënten zijn een optimale toevoeging voor 
uw gezondheid. Met betrekking tot gezondheids-
claims gelden voor Oranka Vital talrijke door de 
 Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA) erkende 
bevindingen. En het beste: De smaak is heerlijk! 

Wetenschappelijk bevestigde 
meerwaarde
Zink draagt o.a. bij aan het normaal functioneren van 
uw immuunsysteem. Daarbij draagt het bij aan het 
behoud van gezonde botten, haren, nagels en huid en 
heeft het een functie bij de celdeling. 

Vitamine C draagt o.a. bij aan het normaal funtioneren 
van uw immuunsysteem, zenuwgestel en psychische 
gezondheid. Vitamine C verhoogt de opname van IJzer 
en dient ter vermindering van vermoeidheid.

Vitamine D draagt o.a. bij aan het behoud van 
gezonde botten, spieren, tanden en het normaal 
 functioneren van uw immuunsysteem. Daarnaast draagt 
het bij aan normale Calciumwaarden in uw bloed.  

Vitamine D 
In vergelijking met grote delen van der wereld leven 
wij in midden Europa in een zonnearme zone. Daar-
door zijn we kansloos om op een natuurlijke wijze 
Vitamine D op te nemen gezien de dagelijkse aanbe-
volen hoeveelheid 10 microgram per dag is en voor 
70 jaar en ouder is dit 20 microgram. 

Met de ORANKA Vital Vruchtendranken kunt u – niet 
alleen m.b.t. Vitamine D, maar ook kijkend naar de 
verdere waardevolle ingrediënten – de bestaande 
verouderingsproblematiek op een simpele manier 
tegenwerken. 1 glas per dag helpt u al. 

Verkrijgbaar 
in de smaken 
• Oranka Sinaasappel
• Oranka Appel
• Oranka Zwarte Bessen

Een uniek concept waarbij een ons succes-
volle hydration concept is aangepast voor 
kleinschalig wonen. Dit concept is dusdanig 
gemakkelijk gemaakt dat er bij gebruik van 
één Oranka stick exact 1L product kan 
worden aangemaakt. Hierdoor kunnen 
afdelingen makkelijk en geregeld variëren per 
smaak en is er weinig tot geen kans op 
derving. Stick in de Oranka 1L karaf, vullen 
met water en klaar...

Caloriearm

Geschikt 
voor diabetici

Zonder 
toegevoegde 

suikers

Fruitig 
& vitaliserend

Bevat zink

Zonder 
conserverings-

middelen

Vitamine C & D
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De Oranka smoothies zijn gemaakt van 100% fruit en 
of groenten en zijn verkrijgbaar in maar liefst 10 
verschillende smaken waaronder enkele biologische 
varianten. Daarnaast is de het aantal calorieën in 
onze Smoothies vrij hoog, wat de calorie inname ten 
goede komt. Hiermee kunnen onze Smoothies een 
goed en aanvullend alternatief zijn voor het verstrek-
ken van fruit aan de bewoners van een afdeling.

Smoothies De vele voordelen van Smoothies: 
• Tijdsbesparing door minder fruit schoon te maken
• Uitschenken van smoothies is hygiënischer dan   
 uitdelen van fruit 
• Minder derving en inkoop van fruitsoorten 
• Bewoners met een slikstoornis kunnen dit erg 
 makkelijk eten (drinkbaar) 
• Een constante smaak en veel meer variatie in smaak   
 en smaakbeleving voor de bewoners 
• De bewoners kunnen een smoothie op ieder gewenst  
 moment van de dag krijgen
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Voor het (bezoekers)restaurant biedt Oranka ook 
verschillende concepten. We hebben namelijk 
jarenlange ervaring met klanten uit de bedrijfs-
catering. 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.

Restaurant 
concepten Creëer 

    een eigen 
uitstraling
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90% 
minder 
afval

95% 
minder opslagruimte 
nodig

Wij zorgen voor 
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 kilometer rijdt. Met Oranka is 
dit slechts 2,1 kilometer.

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

Slechts 12 verpakkingen van onze 
concentraten zijn nodig in verge-
lijking met 120 kant-en-klare liter-
pakken en/of plastic flessen 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.

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

Oranka’s zorg 
voor het milieu

MVO    Oranka en 
           MVO Oranka heeft aandacht voor maatschappelijk verant-

woord ondernemen (MVO). Wij hebben oog voor mens en 
natuur en streven altijd naar vooruitgang en verbetering. 
We zijn ons bewust van de ontwikkelingen die spelen in 
de maatschappij en in de wereld. Het is verweven in onze 
dagelijkse activiteiten en bedrijfsvoering. 

People 
• Wij sponsoren maatschappelijke doelen
• Zo worden een aantal van onze presentatiemeubelen 

geproduceerd door 50|50 Wood, een onderdeel van 
het Leger des Heils.

• Wij bieden een veilige werkomgeving. 

Planet 
• Waar mogelijk kopen wij duurzaam in.
• Hergebruik van afvalstoffen heeft onze prioriteit. 
• Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze omgeving  

en het milieu in het algemeen.

Profit 
• Wij ondernemen voor de lange termijn.
• Wij zorgen voor welvaart voor onze medewerkers 
 en onze omgeving.
• Naast economische winst betrekken we ook de 
 maatschappelijke winst in onze afwegingen.

CO2
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