
uw partner voor

Cure & Care
op het gebied van portieverpakkingen



Kwaliteit en duurzaamheid

Bij van Oordt is kwaliteit belangrijk, wij zijn IFS higher level gecertificeerd.  

Van Oordt biedt klanten de mogelijkheid om te kiezen voor Fairtrade en 

biologische vulstoffen en is daarvoor volledig gecertificeerd. Verder zijn de 

chocolade artikelen voorzien van het UTZ/RA keurmerk en de dozen die gebruikt 

worden binnen de eigen Van Oordt productielijn dragen het FSC keurmerk.

Ook bestaat de mogelijkheid om suiker af te vullen in recyclebaar papier.

Volledig recyclebaar en kan worden weggegooid bij het oud papier. 

Van Oordt broodbeleg assortiment
De grootste keuze in kleinverpakkingen broodbeleg

De ene gast heeft een vaste favoriete smaak, de ander wil  

graag variëren. Daarom biedt Van Oordt maar liefst 14 

verschillende smaken broodbeleg, dus volop keuze voor  

uw gasten.

De portieverpakkingen zijn verkrijgbaar in 3 verpakkings-

formaten, zodat u voor elke gast op elke locatie de juiste  

keuze kunt maken.

Ook kunnen de cups netjes 

worden gepresenteerd in 

een handige productdisplay

80 cups12 cups

240 cups

Suiker, zoetstof en creamer

Koffie is één van de meest geliefde dranken en een kopje  

koffie is ook nog eens een impactvol visitekaartje. Het gaat  

hierbij niet alleen om de kwaliteit van de koffie en de juiste 

bereiding, maar ook om de presentatie. 

Van Oordt is dé specialist in portie verpakte suiker, zoetstof, 

honing en creamer. Wij bieden tal van mogelijkheden in 

verpakkingsvorm en inhoud, zowel met merk alsook de 

mogelijkheid voor bedrukking met uw eigen logo. Zo leveren wij 

o.a. Elite suiker- en creamerstick en Canderel zoetstof in een 

handige dispenser doos.

500 
stuks

200 stuks



Hartige broodbeleg spreads

Van Oordt heeft lekkere hartige spreads in het assortiment onder het merk Les 

Gourmands in praktische en hygiënische portieverpakkingen. De spreads zijn er in de 

volgende populaire smaken: Ardenner Paté, Brusselse Roompaté, Sandwich Spread, 

Tonijnpaté en Kippenpaté. Lekker op brood, cracker of knäckebröd.

De Sandwich Spread is vegetarisch en

bovendien zijn alle spreads glutenvrij.

De lekkerste manier om iets kleins goed te doen

Steeds meer mensen kiezen met smaak en overtuiging voor eerlijk en duurzaam 

geproduceerde producten. Ook in portieverpakkingen is er keuze genoeg, het 

assortiment bestaat uit een compleet zoet broodbeleg assortiment. Alle favoriete 

smaken zijn vertegenwoordigd:

Aardbei- en abrikozenspread, hazelnootpasta, honing, pindakaas, hagelslag melk en 

puur allemaal voorzien van het Max Havelaar keurmerk.

De spreads zitten per smaak verpakt in cups van 25 gram.

De cups zitten 

verpakt in een 

handzame tray en de 

hagelslag doosjes zijn 

verpakt in een doosje. 

Ook kunnen de 

cups netjes worden 

gepresenteerd in een 

productdisplay. 

Mono 80 cups
en assorti 74 stuks

Hagelslag
80 stuks

45 cups

GLUTEN VRIJ



Zaanse sauzen

Het merk ‘Zaanse’ staat voor een bereiding van authentieke sauzen. Dit wil zeggen 

recepturen met louter en alleen natuurlijke basis ingrediënten voor een ultieme 

smaakbeleving. Nu maar liefst 6 varianten verkrijgbaar in portieverpakking: 

Mayonaise, Fritessaus, Veganaise, Tomaten Ketchup, Curry Ketchup en Fijne 

Mosterd. De Zaanse Mayonaise, Veganaise en de Tomaten Ketchup zijn ook nog eens 

glutenvrij!

Peper & zout

Van Oordt heeft ook handige vervanging voor het standaard 

peper- en zoutvaatje in het assortiment, namelijk Van Oordt 

peper en zout in sticks. Deze portieverpakkingen bieden 

uitkomst als het gaat om hygiëne en minder verspilling.

De sticks bevatten 0,2 gram peper of 1 gram zout en zijn 

leverbaar in praktische transparante silo’s.

Is een dispenserdoos met 200 porties 

(of 500 stuks voor de mosterd) te groot, 

dan is er ook keuze uit praktische 

transparante silo’s fritessaus, tomaten 

ketchup en mosterd.

Moezen assortiment
Veelzijdige fruitige verwennerijen

De moezen van One2Fruit bevatten geen stukjes. Het  

is een ideale, gladde moes voor Cure & Care om als 

maaltijdcomponent of tussendoortje te serveren.  

One2Fruit appelmoes is ook verkrijgbaar zonder  

toegevoegd suiker en in verschillende fruitcombinaties,  

zoals appel-banaan en appel-abrikoos.

Naast verschillende appel varianten  

is er ook een One2fruit pruimenmoes.

45 stuks 40 stuks40 stuks

Tray
48 stuks

Pruimenmoes
120 stuks

Doos 48 stuks
(3x16 of 1x48) en 

doos 120 stuks

150 stuks

100 stuks

Doos
48 stuks



Met het brede assortiment portieverpakkingen is Van Oordt The Portion Company thuis in de doelgroep 

Cure & Care, overal zijn portieverpakkingen terug te vinden. Het Van Oordt assortiment is geschikt voor 

patiënten, personeel en bezoekers. In tijden waar hygiëne erg belangrijk is, is een portieverpakking overal 

inzetbaar. Gastveiligheid staat voorop! Vervang grootverpakkingen door portieverpakkingen:

Doe de Smart Switch!

Van Oordt is THE PORTION COMPANY!

Vanuit deze drive zijn we continu op zoek naar de beste verpakkingen, producten, 

concepten en toepassingen. Bij voorkeur duurzaam en innovatief, conform de 

hoogst haalbare kwaliteitsstandaarden. Wij doen dit om kleine genietmomentjes 

nog waardevoller te maken, waar en wanneer dan ook.

Wij zijn gedreven door de meerwaarde van onze producten op het gebied van 

hygiëne, minder verspilling, gemak, tijdsbesparing en communicatiekracht, 

produceert en vermarkt Van Oordt sinds 1734 food portieverpakkingen voor 

nationale en internationale klanten in Foodservice, Foodretail en Foodindustrie.

Hygiëne

100% hygiëne omdat 

de afgesloten 

verpakkingen zijn 

gemaakt voor 

eenmalig  en 

individueel gebruik.

Minder verspilling

Het gebruik van 

porties en de perfect 

afgestemde dosering 

zorgt voor minder 

verspilling van voedsel.

Gemak

Gemak vanwege de 

perfecte dosering, de 

gebruiksklaarheid en 

de vele mogelijkheden 

om te variëren.

Tijdsbesparing 

De producten 

zijn altijd, zonder 

voorbereidingstijd, 

binnen handbereik. 

Dit zorgt voor extra 

efficiëntie en neemt 

minder tijd in beslag.

Communicatie

Maak van ieder 

gebruiksmoment een 

communicatiemoment 

dankzij een eigen logo, 

boodschap of 

andere persoonlijke 

bedrukking op de 

portieverpakkingen.

PORTIEVERPAKKINGEN

ALWAYS BRINGING
A LITTLE EXTRA

DOE DE
SMART

SWITCH



MEER WETEN?

www.oordt.com

Bestel rechtstreeks bij uw groothandel of
neem contact op met onze afdeling Sales:

telefoon 0186-630611 of mail naar sales@oordt.com

Van Oordt The Portion Company – L.J. Costerstraat 12 – 3261 LH Oud-Beijerland


