


Aan de slag 
Schud de kaarten en verdeel ze onder de spelers. 
Het kan dat sommige spelers meer kaarten 
krijgen dan andere spelers. De kaarten neem je in 
je hand en laat je niet aan andere spelers zien.
Bij twee spelers krijgt iedere speler 9 kaarten. De 
rest van de kaarten leg je op een stapel, dat is de 
pot. Als een speler een kaart vraagt die de ander 
niet heeft, dan moet hij één kaart uit de pot 
pakken. Daarna is de andere speler aan de beurt.

Doel van het spel
Verzamel setjes van vier: dit zijn kwartetten. Door 
goed op te letten, kun je achterhalen wie welke 
kaarten heeft. 

Het spel
De jongste speler begint! Als je aan de beurt 
bent, vraag je aan een andere speler één kaart 
die je niet hebt. Let op, dit moet een kaart 
zijn van een kwartet waarvan jezelf minimaal 
één kaart in handen hebt. Heeft de speler de 
gevraagde kaart niet, dan is je beurt voorbij en is 
de speler aan de beurt aan wie je de kaart vroeg. 

Wie wint?
Het spel is afgelopen als alle kwartetten compleet 
zijn. De speler met de meeste kwartetten wint.
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ZUIVEL

kaas
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Kaas
Producten bereid uit melk zoals kaas, yoghurt 
en mozzarella, worden zuivel genoemd. Over
melk gesproken: 25%, een kwart dus, van alle
melk wordt verwerkt door GEA apparatuur.



ZUIVEL

Zuigelingenvoeding
Gedroogde melkproducten zoals zuigelingen-
voeding zijn belangrijk voor baby’s en jonge
kinderen. Als één van de grootste leveranciers
van deze productie apparatuur is GEA kind 
aan huis.
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ZUIVEL

Kwark
In 90% van de kwarkproductie wereldwijd
wordt een proces toegepast dat door GEA is
ontwikkeld. Hiermee wordt de houdbaarheid
van kwark verlengd tot wel 30 dagen.
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ZUIVEL

Wei
Wei was ooit een restproduct bij de productie 
van kaas. Tegenwoordig zit het als ingrediënt 
in steeds meer producten, omdat er zoveel 
hoogwaardige eiwitten in zitten. Sporters 
zijn er gek op.
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MELKVEEHOUDERĲ 

stalinrichting
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melkrobot
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Stalinrichting
Een koeienstal met éénrichtingsverkeer? Is er!
Want GEA levert ook éénrichtingshekken: de 
koe kan daar van één kant makkelijk en veilig 
doorheen, maar niet - tegen het verkeer in - 
terug.  



MELKVEEHOUDERĲ 

Mest 
Dierlijke mest is rijk aan mineralen zoals 
fosfaat en stikstof. Maar teveel daarvan in de 
bodem, dat is niet zo best voor het milieu. Dus 
helpt GEA boeren om deze stoffen uit de mest 
te halen. 
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MELKVEEHOUDERĲ 

Melkrobot
Wereldwijd stroomt 30% van de melk door
GEA melksystemen. Wist je dat bij een GEA
melkrobot de koe zelf kiest wanneer ze
gemolken wil worden?
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MELKVEEHOUDERĲ 

Waterbed
Echt slapen doet een koe hooguit een half
uurtje per dag. Maar tegelijk is rust o zo 
belangrijk, want voor elk uur dat een koe 
langer ligt, geeft ze 1 liter melk extra. 
Uitrusten kan ze heerlijk op een GEA 
waterbed.
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DRANKEN
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Bier
Bier is er in heel veel soorten en smaken, met
en zonder alcohol. Vast staat dat van elke 100
liter bier de helft gebrouwen wordt met GEA
apparatuur.



DRANKEN

Koffi e
Nog even snel een bakkie koffie? Oploskoffie 
is dan een prima zet. Wist je trouwens dat 
ongeveer 1 op de 3 productielijnen om 
oploskoffie te maken afkomstig is van GEA?

bier

koffi e

frisdrank

sap



DRANKEN

Frisdrank
Het proces om koolzuur (de bubbeltjes dus) 
toe te voegen aan water dateert al van 1770.  
Maar je begrijpt dat het met GEA-apparatuur 
vandaag de dag gebeurt volgens de 
allernieuwste technologie. 
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DRANKEN

Sap
Door een beetje GEA decanter gaat in het 
saphoogseizoen wel zo’n 300.000 kg fruit! 
Ja, we doen er alles aan om jou te laten 
blijven genieten van al die heerlijk verse 
vruchtensappen.  
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VOEDING

Kipnugget
Wist je dat de kipnugget is bedacht bij GEA in 
Bakel? En dat op dit moment elke derde 
- 1 op de 3 dus - kipnugget wordt gemaakt 
door GEA apparatuur? 

kipnugget

vegaburger

frites

lollies



VOEDING

Vegaburger
We eten steeds minder vlees voor onze
gezondheid, maar ook voor het milieu. Niet
zo gek dus dat GEA machines nu al op grote
schaal vegetarische vleesvervangers maken
zoals burgers.
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VOEDING

Frites
Tot wel 4000 zakken frites per uur produceren? 
Ach, een GEA productielijn kijkt niet op een 
frietje meer of minder!?
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VOEDING

Lollies
Wie kent ze niet, die Chupa Chups lollies, 
in hun felgekleurde wikkels?! Niet verder 
vertellen hoor, maar wist je dat het eigenlijk 
allemaal GEA lollies zijn? 

kipnugget

vegaburger
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lollies



CHEMIE

emissiebeheer
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Emissiebeheer
Emissie is een ander woord voor uitstoot van 
gas. En van gas willen we dat het fabrieken 
en schepen zo schoon mogelijk verlaat. 
Goed dus dat GEA producten maakt om 
verontreinigingen uit gas te verwijderen. 



CHEMIE

Bioplastics 
Klanten van GEA gebruiken steeds vaker 
bioplastic als verpakkingsmateriaal. Dat 
is mooi, want bioplastic is gemaakt van 
plantaardig materiaal en mag dus gewoon 
bij het groenafval.  

emissiebeheer

bioplastics

tafelzout 

recycling



CHEMIE

Tafelzout 
Wist je dat in onze Nederlandse bodem grote 
steenformaties zitten? Water toevoegen en 
je haalt allerlei soorten zout - ja, ook ons 
vertrouwde keukenzout - uit de grond. 
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CHEMIE

Recycling
Wist je al dat GEA kijkt of materiaal opnieuw 
in het proces gebruikt kan worden? Zo voor-
komen wij én verspilling én verminderen 
wij grondstofverbruik. Wel zo prettig voor 
producenten en voor ons milieu.  

emissiebeheer
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recycling



PHARMA

Bloedplasma
Patiënten wereldwijd zijn afhankelijk van 
medicijnen gemaakt uit bloedplasma van 
donoren. Cruciaal daarbij is dat donorbloed 
optimaal veilig wordt verwerkt. GEA heeft 
hiervoor wereldwijd installaties ontwikkeld 
en gebouwd.

bloedplasma

medicijnen

vaccins

zalf



PHARMA

Medicijnen
Ziek? Mede dankzij GEA apparatuur krijg je 
het medicijn – als poeder of tablet – dat je 
nodig hebt. 
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PHARMA

Vaccins
Wist je dat fabrikanten van vaccins steeds 
vaker fabrieken met daarin GEA technologie 
bouwen in ontwikkelingslanden? Zodat de 
lokale bevolkingen vaccins prettig dicht in 
de buurt hebben. 

bloedplasma

medicijnen

vaccins

zalf



PHARMA

bloedplasma
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Zalf
Elke lotion, gel of zalf is in de basis een 
mengsel van water en vetstoffen. Met GEA 
technologie is alles mogelijk, want zoveel 
mensen zoveel wensen. 



MARINE
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Koeling van vracht
Veel vis in zee, veel vis ook over zee… 
Prima gekoeld, met GEA-apparatuur. Wist 
je trouwens dat we ook levende koeien 
comfortabel van het ene naar het andere 
continent varen?



MARINE

Cruiseschepen
Op een cruiseschip vieren wel 8.000 mensen 
tegelijk vakantie. En die houden van lekker 
eten, gemiddeld drie keer per dag. GEA 
helpt deze 24.000 maaltijden per dag vers 
te houden.  
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MARINE

Gereinigde brandstof
In diesel of zware stookolie voor scheeps-
motoren zitten vaak water en vreemde 
stoffen. Die moeten eruit om motorslijtage 
te voorkomen. Dus moet de brandstof 
schoon gemaakt worden. Met GEA 
scheidingstechnologie.
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MARINE

Loosbaar zeewater
Wist je dat er speciale GEA apparatuur is om
olie te verwijderen uit zeewater dat op een
schip belandt? Zo kan het zeewater weer
schoon terug de zee in.
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loosbaar water



KOELTECHNIEK

IJsbaan
De eerste 400-meter ijsbaan in Nederland, 
geopend in 1961 en vernoemd naar een 
beroemde schaatser? Juist, de Jaap Eden baan. 
Ontworpen en gebouwd door, weer juist, GEA! 

ijsbaan

sneeuwhal

warmtepompen

distributiecentra



KOELTECHNIEK

Sneeuwhal
Wat dacht je van sneeuw in de woestijn? Iets 
te ver? GEA-apparatuur maakt sneeuw in onze 
skihallen. Zodat we ook in ons lage landje 
kunnen skiën op echte sneeuw.  
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KOELTECHNIEK

Warmtepompen 
Een warmtepomp om je huis te verwarmen. 
Of om je was te drogen. In de industrie wordt 
de  warmtepomp al veel langer gebruikt. 
Om restwarmte uit processen opnieuw te 
gebruiken.  
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KOELTECHNIEK

Distributiecentra 
Brrrr wat is het koud….GEA weet alles van 
kou. Niet alleen voor de verwerking en 
houdbaarheid van voedsel maar ook voor 
opslag en transport ervan. 
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HOME & PERSONAL CARE

Tand- en mondverzorging
Gorgel met GEA! Effectieve mondverzorging 
en een frisse adem? Mogelijkheden en 
keuze te over met de veilige tandpasta’s en 
mondwaters, gemaakt met GEA technologie. 

tand- en mondverzorging
shampoo

vaatwastabletten
huidverzorging



HOME & PERSONAL CARE

Shampoo
Shampoo reinigt het niet alleen, maar geeft 
je haar ook nog eens een frisse en stralende 
‘look’. Tenminste: als de ingrediënten goed 
zijn gemengd met GEA apparatuur. 
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shampoo

vaatwastabletten
huidverzorging



HOME & PERSONAL CARE

Vaatwastabletten
Een zegen, vaatwassers. Een zegen ook de 
heel vaak met GEA machines gemaakte 
vaatwastabletten. Eén tabletje in de 
vaatwasser en schoon wordt je vaat!
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shampoo

vaatwastabletten
huidverzorging



HOME & PERSONAL CARE

tand- en mondverzorging
shampoo

vaatwastabletten
huidverzorging

Huidverzorging
De aloë vera, een therapeutische plant, werd 
vroeger in de zon gedroogd. Met wisselend 
succes, dus beperkt gebruik. Dankzij een GEA 
proces wordt de verzorgende plant nu alom 
toegepast in de cosmetische industrie. 


