
Culinaire creativiteit,
het zit in de kleine dingen

Heerlijke homemade mengelingen

Zoek je een kant-en-klare notenmengeling om u tegen te zeggen? Al dan niet 

met gedroogde vruchten erbij? We testen onze recepturen uitgebreid tot we de 

ideale samenstelling hebben. Zowel qua smaak als qua structuur. 

Met liefde verpakt

Al onze ingrediënten worden 

grondig gecontroleerd en zijn altijd 

traceerbaar. We zeven alle noten 

in onze eigen productieruimte. Het 

verpakken 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 notensoort

of mengeling je van het rek of uit

de kast haalt.

Ranob�, de topping o� jou� kwaliteit en vakmanscha�
Met onze mini-ingrediënten maken we grootse producten qua 

smaak, versheid en originaliteit. Samen serveren we je klanten 

overheerlijke momenten.

Lekkere, verse noten vormen een 

verrassende en gezonde meerwaarde 

bij tal van bereidingen. Bij Ranobo 

selecteren we wereldwijd de 

smakelijkste en mooiste amandelen, 

hazelnoten, walnoten, cashews, 

pecannoten, pistaches, paranoten, 

macadamia’s … We brengen telkens

de laatste nieuwe oogst van toegewijde 

telers tot in jouw keuken of atelier.

Puur natuur en betaalbaar.
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Zorgvuldig vervoerd

Eens onze waardevolle selectie bij ons geleverd 

is, houden we onze verwerkings- en distributie-

keten zo kort mogelijk. We werken met eigen 

transport zodat onze producten ongeschonden

en tijdig arriveren.



info@ranobo.be

Raadsherenstraat 7

B-2300 Turnhout

+32 (0) 14/88 .19.99

Dépôt Sud: Samrée 83 C

B-6982 La Roche-en-Ardenne

+32 (0) 84/36.72 .11

 /ranobonuts

Pure volle smaak,
het zit in de kleine dingen

Onweerstaanbare  

crunchy toets

Noten hebben naast een geraffineerde 

smaak ook een aangename bite. Goed 

voor die knapperige extra toets in jouw 

hartige en zoete gerechten. 

Vitaal voordeel

• Elke noot is rijk aan  

mineralen, vitamines, vezels 

en onverzadigde vetten. 

• Door het hoge gehalte aan 

proteïnes zijn het goede 

vleesvervangers. 

• Daarnaast heeft elke 

notensoort nog specifieke 

positieve effecten. Zo bevatten 

paranoten veel van het 

zeldzame selenium dat je 

immuniteit ondersteunt. 

Terwijl walnoten – hun vorm 

verraadt het al – voedsel voor 

de hersenen zijn.

Tip 

Al van bij de start van Ranobo 

in 1995 bevat onze populaire 

studentenhaver dé rozijnen: grote, 

sappige, donkere Chili flame jumbo. 

Toen de cranberries enkele jaren 

geleden aan hun opmars begonnen, 

voegden we die met succes toe aan 

onze geliefde receptuur. Zin om onze 

traditionele lekkernij nog verder 

te pimpen? Voeg naar hartenlust 

andere soorten gedroogde vruchten 

en/of pure chocolade toe. 

De natuur bevoorraadt 

ons met wondertjes

Een van de meest bijzondere 

groeiwijzen: cashewnoten. Ze worden 

in Afrika, India en Vietnam gewonnen 

uit appelbomen van 12 tot 15 meter. 

De cashews groeien onderaan 

de opvallend rode vruchten. Die 

mierzoete appels spelen bodyguard 

voor de noten, door vogels en 

insecten weg te lokken. De cashews 

worden eerst in de dop gebrand om 

de bast makkelijker te kraken en om 

de noten eetbaar te maken. Dan wordt 

het vliesje verwijderd. Tot slot sorteert 

men de cashews volgens grootte en 

kleur. Oogsten en verwerken gebeurt 

met de hand. Deze noten zijn hun prijs 

dus dubbel en dik waard.

Vragen? Een idee? 

Speciale wensen?

Wij denken graag met je mee en  

leveren met plezier nog meer op maat.


