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Rabenhorst staat voor: Functioneel genieten.
In het kleine dorp Unkel, idyllisch aan de Rijn gelegen tussen Bonn en Keulen, is de multinational Rabenhorst
gevestigd. De naam Rabenhorst staat voor kwaliteitssap en dat niet iedere soort sap zich nou sap zou mogen
noemen, wordt door de exportmanager West Europa Sabine Zimmermann met enthousiasme toegelicht:

“Rabenhorst staat voor direct sap. Wat is het
verschil tussen direct sap van Rabenhorst en sap
met 100% vruchtengehalte? Direct sap is het
sap uit de eerste en dus de beste persing. Door
het gebruik van sap uit de eerste persing gaat er
niets van de natuurlijke, gezonde voedingsstoffen
verloren. De kwaliteit van direct sap kun je dan
ook vergelijken met olijfolie met de kwaliteit
‘Extra Virgine’. Sap met 100% vruchtengehalte
wordt vaak in concentraatvorm naar Europa
gebracht, waarna op locatie vruchtvlees,
aromastoffen en drinkwater worden toegevoegd.
De vruchten waaruit Rabenhorst sap wordt
geperst, komen enkel uit gecontroleerde
landbouwgebieden, van boeren die al jaren
leveren tegen een van tevoren afgesproken prijs.
Boeren die gecontroleerd worden van bloei tot
pluk en die biologische kwaliteit leveren waar
dit mogelijk is. Rabenhorst perst zelf op locatie
en gebruikt alleen bruin glas om haar sappen te
bottelen, zo wordt de kwaliteit van het sap niet
aangetast door licht of verpakking.”

opslagtanks werden bewonderd. Exportdirecteur
Peter Weishaupt prees Unipharma voor de
succesvolle introductie van de Rabenhorst Kleine
Raaf kindersappen in Nederland. De Kleine
Raaf Kindersappen bestaat uit 5 soorten sap met
goedgekeurde EFSA-claims. De Kleine Raaf
bedient het nieuwe segment Kindersappen. Een
ideale opmaat om ipv.met verliesgevende luiers

Rabenhorst is nog steeds gevestigd in de villa
waar Alexander Lauffs de eerste Rabenhorst
sap, Roter Rabenhorster-Druivensap, perste
en bottelde. Uw verslaggever kreeg naast de
rondleiding, ook een proeverij aangeboden.
Onder de indruk was hij van de pure smaak
en zorgvuldigheid waarmee Rabenhorst haar
fruittelers wereldwijd begeleidt en zo alleen de
beste, volledig traceerbare, kwaliteit fruit gebruikt
voor haar natuurlijke vruchtensappen.
Ook de gigantische kelders met maar liefst 700
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of babyvoeding de doelgroep van gezinnen met
kleine kinderen aan te spreken.
Nog geen Rabenhorst in uw assortiment? Dat
is dan tot nu toe een gemiste kans, Rabenhorst
is exclusief voor speciaalzaken. Werken met
Rabenhorst zorgt dus voor terugkerende klanten
en…, dat kan alleen bij u!

