PITTEN, ZADEN EN BAKPRODUCTEN

Lekker bakken en garneren,
het zit in de kleine dingen
Extra bakplezier, natuurlijke
smaakverfijners en een geraffineerde
finishing touch? Ranobo levert het je
allemaal met kennis, enthousiasme
en finesse.

Bij onze wereldwijde selectie van de
beste zaden en pitten concentreren
we ons naast smaak en grootte ook op
kleur en textuur. Omdat in de keuken
elk detail telt.

Kraakverse natuurlijke ingrediënten in overvloed
Ga altijd met topkwaliteit van de laatste nieuwe oogst aan de slag.
We ondersteunen jouw culinaire creativiteit met de beste zonnebloem-,
pompoen- en pijnboompitten, het lekkerste sesam-, chia- en hennepzaad,
glutenvrije alternatieven zoals amandelmeel en kokosmeel en nog veel
meer. Ons gezonde gamma groeit non-stop.

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 zaden, pitten
en bakproducten 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.

Volop variëren, het zit in de kleine dingen
Voor een dubbel
geslaagde salade
Uitgebreid getest en meer dan
goedgekeurd: onze kant-en-klare
salade mix met zijn crunchy bite
en zoete toets. Een evenwichtige
combinatie van amandelstaafjes,
pompoen-, zonnebloem- en
pijnboompitten en fijne stukjes
gedroogd fruit zonder toegevoegde
suiker. Puur natuur.

Volwaardige vervangers
voor prijzige pijnboompitten

Het umami-effect

Pijnboompitten smaken geweldig en
zijn lekker smeuïg. Ranobo biedt de
beste prijs-kwaliteit op de markt. Maar
pijnboompitten hebben nu eenmaal
een pittig prijskaartje en die kost durft
ook stevig schommelen. Deze heerlijke
alternatieven zijn het proberen waard.

Rooster zonnebloempitten of
sesamzaadjes eerst even in een pan.
Doe ze in een ovenvaste schotel en
overgiet ze volledig met sojasaus.
Plaats in de oven en laat drogen bij
70 à 80 graden. Roer af en toe, tot er
zich clusters vormen. Roer die los tot
alles knispert.

Upgrade voor smoothies
en poke bowls
Bij de Azteken en de Maya’s was
chiazaad een energiebooster en
geneesmiddel. Vandaag is het,
naast een plus voor je vitaliteit,
ook een natuurlijk bindmiddel
voor je smoothies. Zodra het
chiazaad even geweekt heeft,
geeft het de waterige vruchtenmix
meer consistentie.

Vragen? Een idee?
Speciale wensen?
Wij denken graag met je mee en
leveren met plezier nog meer op maat.
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• Gebruik cashewnoten voor
het bereiden van basilicumof rucolapesto.
• Rooster voorzichtig hennepzaad
of amandelschaafsel voor bij sla.
Je klanten genieten van de
nootachtige, volle maar fijne smaak
doorheen heel het gerecht.
Terwijl pijnboompitten door hun
ronding en hun gewicht snel naar
de bodem glijden.
• Voor een broodje carpaccio is onze
pitten mix een smakelijke optie.

