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Van Oordt The Portion Company

Portieverpakkingen in de zorg

In de zorg wordt veel met onze portieverpakkingen gewerkt. Belangrijke praktische voordelen 

zijn namelijk hygiëne, kostenbeheersing, gebruiksvriendelijkheid en het voorkomen van 

verspilling. Minstens zo belangrijk is de beleving van bewoners of patiënten. Goed eten is immers 

belangrijk voor het herstel en het welbevinden. Ons assortiment is geschikt voor zowel patiënten 

als personeel en bezoekers. 

Portieverpakkingen zijn zeer geschikt voor in onder andere woonvormen. U kunt per cliënt 

porties voor het ontbijt of de lunch klaarleggen en zo inspelen op persoonlijke wensen en 

behoeften. Bovendien zijn er ook producten in ons assortiment die bijdragen aan de fysieke 

gesteldheid van patiënten en bewoners. Bijvoorbeeld onze One2Fruit pruimenmoes, die bijdraagt 

aan de inname van dagelijkse hoeveelheid vezels. 

Kwaliteit en duurzaamheid

Kwaliteit is belangrijk, daarom zijn wij IFS higher level gecertificeerd. Van Oordt biedt de 

mogelijkheid om te kiezen voor Fairtrade en biologische ingrediënten en is daarvoor volledig 

gecertificeerd. Verder zijn de chocolade producten voorzien van het Rainforest Alliance 

keurmerk en draagt ons verpakkingsmateraal dat we gebruiken binnen onze eigen merken het 

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



Alles rondom het koffie- of theekopje

Suiker, zoetstof, honing en creamer

Koffie en thee zijn één van de meest geliefde dranken. 

Een genietmomentje waarbij het niet alleen gaat om 

de kwaliteit maar ook om de presentatie. 

Wij bieden tal van mogelijkheden in 

verpakkingsvorm en inhoud. Zo leveren wij 

bijvoorbeeld Elite suiker- en creamersticks, 

Langnese honing en Canderel zoetstof. Verpakt 

in een handige dispenserdoos. Tevens bieden 

wij de mogelijkheid om te kiezen voor een 

bedrukking met eigen logo.

Koekassortiment

Op zoek naar per stuk verpakte koekjes om 

bij de koffie of thee te serveren? 

Een greep uit ons uitgebreid assortiment 

is bijvoorbeeld de oer Hollandse Daelmans 

stroopwafel, een heerlijk boterkoekje van 

Van Strien of een cafe noir.

 

Verkrijgbaar in dozen of (herbruikbare) 

kunststof boxen. 

Een lekker en vrolijk cadeautje bij elke kop 

koffie of thee!



Alles voor op de boterham

Broodbeleg van Van Oordt

Heerlijk voor op de boterham bij het ontbijt en of de 

lunch. Een ruime keuze uit verschillende fruitspreads, 

pasta’s en strooibeleg. Onze porties zijn in verschillende 

groottes en portie verkrijgbaar.

Zo kunt u kiezen voor onze handige VarieJantjes doosjes, 

die u makkelijk op tafel zet om uit te kunnen kiezen. Heeft 

u een voorkeur voor een grote(re) hoeveelheid? Kies dan 

voor onze trays à 80 cups of omdozen à 240 cups.

Fairtrade Original broodbeleg

Gaat uw voorkeur uit naar eerlijk en duurzaam? Ook hierin is 

keuze genoeg. Alle favoriete smaken zoals hagelslag en jam zijn 

vertegenwoordigd in ons assortiment en voorzien van het Max 

Havelaar keurmerk.

Wilt u uw cliënten laten kiezen voor alle favoriete 

smaken, dan bieden wij de assortimentstray.

Uiteraard zijn alle smaken ook per soort 

verkrijgbaar.

Hartig broodbeleg

Naast zoetbeleg, bieden wij ook een assortiment aan  

hartige spreads van Les Gourmands. U kunt dan kiezen 

uit: Ardenner paté, Brusselse roompaté, Sandwich spread, 

Tonijnpaté en Kippenpaté.

De spreads zijn verkrijgbaar in doosjes van 45 cups.



Smaakmakers om de maaltijd te verrijken

Zaanse sauzen

Onmisbaar bij een broodje kroket of een portie 

friet is een heerlijke saus. In ons assortiment 

hebben wij naast de unieke en herkenbare 

smaak van de Zaanse mayonaise maar liefst nog 

5 andere Zaanse sauzen. De Zaanse mayonaise, 

veganaise en tomatenketchup zijn glutenvrij.

Naast onze dispenserdozen hebben wij de 

Zaanse fritessaus, tomatenketchup en mosterd 

ook in silo’s van 40 stuks. 

Inproba Oosterse sauzen

Voor een Oosterse twist aan uw bord nasi 

met gegrilde kip of bij de macaroni heeft 

u de keuze uit de Inproba sambal, zoete 

chilisaus en ketjap manis.

De sauzen zijn verpakt in dispenserdozen. De 

zoete chilisaus en de sambal zijn voorzien 

van het Rainforest Alliance keurmerk.

Peper en zout

Als vervanger voor peper en zout bieden wij de 

zout- en pepersticks met een verantwoorde 

dosering. 

Verkrijgbaar in dispenserdozen. Heeft u de 

voorkeur voor een kleinere hoeveelheid dan kunt 

u de transparantie silo’s bestellen à 100 stuks.
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Fruitmoezen

Fruitige verwennerijen

Een lekkere gladde moes om 

bijvoorbeeld bij een stamppot 

als extraatje te serveren. Ook 

geschikt als een lekker fruitig 

tussendoortje. De fruitmoezen 

bevatten geen stukjes en de 

appelmoes is ook verkrijgbaar zonder 

toegevoegd suiker. 

Naast verschillende appel varianten, appel-banaan en appel-abrikoos, 

is er ook een pruimenmoes. Per 48 of 120 stuks verpakt. 

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

salessupport: 0186 630 611, salessupport@oordt.com
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