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PRAISE THE PEANUT

The Peanut Kit by Ranobo heeft één missie:

het onterechte imago van de pinda als

tweederangs knabbel uit de wereld helpen.

Samen gaan we voor vakmanschap. Zonder poespas

of tijdsverlies. Dankzij deze box worden

klanten in een handomdraai verrast met vers

gebrande jumbo pinda’s, afgewerkt met een

gebalanceerde kruidenmix. Met The Peanut Kit

zetten Ranobo en professionals de pinda weer

op de kaart!

The Peanut Kit is verkrijgbaar in maar liefst

vier unieke smaken: Sea Salt, Curry Panang,

Tex Mex en Smokehouse. Stuk voor stuk

buitengewone en evenwichtige mengelingen

voor overheerlijke pinda’s.

STAPELGEK OP PINDA'S
Ranobo staat al 25 jaar bekend voor het

leveren van de meest verse noten, zuidvruchten

en rijstcrackers. Met The Peanut Kit doen we

daar letterlijk en figuurlijk nog een schepje
bovenop: we laten de horecaprofessional aan

de slag gaan met onze superverse jumbo pinda’s.

In enkele eenvoudige stappen worden gasten

overdonderd met een tapas- of borrelhapje dat

smaakt én ruikt naar meer. Zo zetten we samen

de pinda terug op de kaart.

ALLES IN EEN HANDIGE KIT!
The Peanut Kit wordt geleverd in een handige

omdoos met daarin drie kg rauwe jumbo pinda’s,

drie zakjes kruiden en een handige manual.

De perfecte DIY-kit voor horecaprofessionals.

Het deksel werd speciaal behandeld zodat dit

kan gebruikt worden om je vers geroosterde

pinda’s in te laten afkoelen.

The Peanut Kit in actie zien?

Ga nu naar thepeanutkit.be
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VERKRIJGBAAR IN 4 OVERHEERLIJKE SMAKEN

Smokehouse
Met de Smokehouse

mengeling van The Peanut

Kit waan je je meteen

in het verre Westen.

Je zal versteld staan

hoe goed rookkruiden

te combineren zijn met

pinda’s. Serveer deze

smokey mix bijvoorbeeld

bij geestrijke dranken

of donkere bieren.

Sea Salt
De klassieker der

klassiekers kon zeker

niet ontbreken in het

gamma van The Peanut Kit.

Dankzij het extra fijne

zeezout proef je de pinda

in zijn puurste vorm.

Deze veelzijdige smaak

is ideaal te combineren

met blonde bieren of een

glaasje wijn.

Curry Panang
Neem je gasten mee

op een kleurrijke en

smaakvolle reis naar

het Oosten. Curry Panang

ontleent zijn naam aan

een bekende Thaise

bereiding met rode curry,

kokos, room, kruiden en

pinda. Vergezelt prima

op citrus gebaseerde

cocktails of mocktails

en een pilsbier.

Tex Mex
Hola! Qué tal? Deze

Mexicaanse kruiden-

mengeling doet je

meteen denken aan de

zon. De smaken van

kaas en paprika geven

de jumbo pinda’s een

originele toets. Onze

combinatietips bij

Tex Mex zijn bitter-

zoete aperitief- of

vruchtendranken.

LANG LEVE VAKMANSCHAP
Als producent is het voor Ranobo onmogelijk om

à la minute vers gebrande noten bij de horeca- 

professional te krijgen. Daarom zetten we in op 

interactie: Ranobo levert de meest verse jumbo 

pinda’s en kruidenmengelingen, de horecavakman 

geeft het zijn finishing touch. Eigen bereidingen
vragen vaak extra tijd, iets wat de professional

niet op overschot heeft. The Peanut Kit is tot in 

het detail ontwikkeld om de vakman extra werk te 

besparen door middel van drie eenvoudige stappen. 

Bovendien met een deksel speciaal ontworpen om

de pinda’s in te laten afkoelen.

MET HANDIGE MANUAL
The Peanut Kit is een totaalconcept dat

staat of valt bij een goede bereiding.

Daarom ontwikkelden we een gebruiksvriendelijke 

handleiding waarin zowel het receptuur met 

de oven als met de friteuse stap voor stap 

is toegelicht. Bovendien bundelt onze manual 

bewaar- en serveertips om de pinda’s helemaal 

tot hun recht te laten komen.


