GEDROOGDE VRUCHTEN

Fruitige meerwaarde,
het zit in de kleine dingen
Wat zouden een kaasplank en een
huisgemaakte granola of rozijnencake
zijn zonder de geconcentreerde smaak
en natuurlijke zoetheid van gedroogde
vruchten? Bij Ranobo zoeken en vinden

we wereldwijd de heerlijkste soorten
en de smakelijkste exemplaren qua
uitzicht en grootte. Die brengen we
zo snel mogelijk en in volle glorie
naar jou.

Gegarandeerd de laatste nieuwe oogst
Ons gamma gedroogde vruchten is enorm ruim. Ook hier passen we nauwgezet
onze gouden regels toe. Eén: enkel de oogst van dit seizoen komt in aanmerking.
Twee: via onze trouwe en betrouwbare partners bieden we je volle smaak en
stabiele kwaliteit voor de beste prijs. Bovendien ben je zeker van een zachte bite,
want onze gedroogde vruchten hebben geen last van kristallisatie.

Ranobo, de topping op jouw kwaliteit en vakmanschap
Met onze mini-ingrediënten maken we grootse producten qua
smaak, versheid en originaliteit. Samen serveren we je klanten
overheerlijke momenten.

Met liefde verpakt
Het verpakken van onze gedroogde
vruchten gebeurt onder strikt hygiënisch
toezicht en met de meest moderne
machines. De hersluitbare boxen van
2 en 3,5 liter zijn extra stevig en handig
te stapelen. Je ziet in één oogopslag
welke soort of mengeling je van het rek
of uit de kast haalt.

Zorgvuldig vervoerd
Eens onze waardevolle selectie bij ons geleverd
is, houden we onze verwerkings- en distributieketen zo kort mogelijk. We werken met eigen
transport zodat onze producten ongeschonden
en tijdig arriveren.

Natuurlijke suikers en vezels,
het zit in de kleine dingen
Tip

Geen vijgen na Pasen
Van oudsher zijn verse vijgen niet meer
lekker na Pasen. Wij bevoorraden ons
enkel in de meest geschikte periode.
Onze platte Lerida-vijg uit Turkije en
Spaanse babyvijgjes worden direct
na de oogst ter plekke gedroogd in de
zon. Zodra de ladingen hier aankomen,
verpakken en verdelen we ze meteen.
Enkel zo krijg je de volle smaak.
En op is op.

Keldertemperatuur
is ideaal
Bewaar je gedroogde vruchten liever te
koud dan te warm. Keldertemperatuur
(ambiant) is aanbevolen maar ze
mogen – goed afgesloten – zelfs in de
ijskast. Haal ze er voor het verwerken
en serveren wel tijdig uit, zodat je
gasten van de volle smaak genieten.

De koning van
de dadels

Met fluwelen
handschoenen
We behandelen onze gedroogde
vruchten met de nodige zachtheid.
Het zijn zware maar tegelijk ook
fragiele producten. Een delicate
combinatie. Daarom voorkomen we
te allen tijde dat ze gekwetst raken.

De dadelpalm is een van de
eerste gekweekte bomen en
groeide meer dan 5000 jaar
geleden al in Mesopotamië.
Van alle dadelsoorten hebben
de medjoul de hoogste
voedingswaarde. Ze bevatten ook
veel vezels, ijzer, fosfor, calcium,
magnesium en koper. Onze
medjouldadels zijn extra zacht,
zoet en vlezig en verkrijgbaar in
verschillende maten.

Vragen? Een idee?
Speciale wensen?
Wij denken graag met je mee en
leveren met plezier nog meer op maat.
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Puur gedroogd
Sommige gedroogde vruchten kunnen
we niet aanbieden zonder toegevoegde
suiker. Kiwi bijvoorbeeld suikeren we
voor het bewaren van de structuur.
Bij gember doen we het voor de smaak.
De rest van ons gamma is gewoon
naturel. Aan kleurstoffen en bewaarmiddelen doen we sowieso niet.

