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Dé gezonde “break” op kantoor, een 
opkikker na het sporten, jouw rustig 
momentje voor het slapen gaan? Of een 
superlekkere krachtpatser tijdens jouw 
dieet? Het veelzijdige Brothway biedt 
allerhande gezondheidsvoordelen, en 
is ook gewoon lekker! Een handig flesje, 
om zo op te warmen en te genieten, 
of onder meer om te gebruiken als 
basis voor een heerlijke kom ramen! 
Smakelijk!

BROTHWAY, 
DE KLEINE 
KRACHTPATSER

JOUW BROTHWAY IN 5 KEY POINTS

De meeste van onze Brothway-varianten hebben een dierlijke basis (rund, kip of kreeft/
garnaal), maar we hebben ook een veggie variant. Wat ze echt allemaal gemeen hebben, zijn 
hun zuivere en pure ingrediënten. Smaakversterkers of kunstmatige bestanddelen komen er 
niet in. Vitaminen, nuttige mineralen en andere gezonde voedingsstoffen des te meer. Onze 

drinkbouillons sluiten daarom perfect aan bij een evenwichtige levensstijl. Aan jou om je 
favoriete variant(en) te ontdekken en de vele gezondheidsvoordelen te ondervinden.

DE BEREIDINGSWIJZE VAN JOUW BROTHWAY?
Opwarmen in een potje op een zacht vuur, of 
zo’n 1.30 min op 700 W in de microgolf (zonder 
deksel uiteraard). Daarna in een tas gieten of 
gewoon consumeren uit het handige flesje! 
Een op temperatuur gebrachte Brothway kan 
ook als ingrediënt gebruikt worden, simpelweg 
toe te voegen aan jouw heerlijke kom ramen en 
groentjes.

WANNEER DRINK JIJ BEST JOUW BROTHWAY?
Om optimaal te kunnen genieten van de 
gezondheidsvoordelen van onze bouillon, 
wordt aangeraden om nutriënten best in te 
nemen als de lever zo zuiver mogelijk is. 
Daarom wordt jouw lekkere tas Brothway best 
gedronken s’morgens op de nuchtere maag, 
2 uur na het ontbijt (de ideale vervanger voor 
jouw koffie om 10 uur), onmiddellijk na het 
sporten (of een andere inspanning van 45 min.) 
of s’avonds voor het slapen gaan.

Made with love 
in Belgium

Laag in koolhydraten, 
vetten of suikers!

Hoge dosis aan collageen, 
voedingsstoffen, mineralen, 
vitaminen en eiwitten!

100% natuurlijk: 
geen smaak- 
of bewaarmiddelen

Keto-proof!



CHICKEN-CURCUMA BONE BROTH

Boordevol gezonde voordelen
Bron van proteïnes, heel laag in vetgehalte
Collageen: gunstige invloed op de elasticiteit en stevigheid van de huid & kan bijdragen 
tot het behoud van gezonde gewrichten!
Kurkuma ondersteunt de lever en galwegen

BIO BEEF BONE BROTH

Boordevol gezonde voordelen

NORDIC LOBSTER BROTH

Boordevol gezonde voordelen

Schaaldieren zijn een bron van zink, kan je immuniteit helpen versterken!
Schaaldieren zijn een bron van glucosamine, een stof die van nature in het menselijk 
lichaam geproduceerd wordt en gebruikt wordt voor de opbouw en onderhoud van 
kraakbeen in de gewrichten. 

VEGAN BROTH

Boordevol gezonde voordelen
Boordevol met bio-groentjes, laag in calorieën & glutenvrij!
Bevat gezonde gember!

THAI CHICKEN BONE BROTH

Een veggie-versie mocht uiteraard niet ontbreken in ons assortiment! Voor de Vegan 
Brothway wordt enkel gebruik gemaakt van bio-groenten. Het toevoegen van veel 
gember zorgt niet alleen voor een extra gezondheidsvoordeel, maar ook voor een 
extra tasty touch!

De Nordic bouillon wordt getrokken uit verse garnaaltjes uit de Noordzee 
en kreeft. Die sterke, natuurlijk zoutige smaak behoeft niet veel extra 
ingrediënten, maar een subtiele toets van verse groentjes (selder, sjalot, 
wortel, prei, tomaat) en kruiden maken het geheel af!

Een zachte klassieker, glutenvrij, met een flinke portie kurkuma, die niet alleen een 
extra touch geeft qua smaak, maar ook tal van extra gezondheidsvoordelen biedt!

Een lekkere, goed gekruide klassieker (glutenvrij), en met 4.96/100g 
onze absolute collageen-kampioen!

Boordevol gezonde voordelen

Bron van proteïnes, heel laag in vetgehalte
Collageen: gunstige invloed op de elasticiteit en stevigheid van 
de huid & kan bijdragen tot het behoud van gezonde gewrichten!
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ONTDEK DE BROTHWAY-FAMILY

Bron van proteïnes, heel laag in vetgehalte
Collageen: gunstige invloed op de elasticiteit en stevigheid van de huid 
& kan bijdragen tot het behoud van gezonde gewrichten!

Met de Spicy Thai Chicken brengt onze chef Jonah een hommage aan 
de Thaise keuken, waar bouillon een prominente rol inneemt, zowel als 
ingrediënt of als gezonde drink. (Bio-) Ingrediënten als soja, citroengras en 
chilipeper zorgen voor de extra touch in dit smaakbommetje!



Brothway, dat is onze combinatie van 
convenience en gezondheidsvoordelen 
in de vorm van een overheerlijke 
drinkbouillon. Het is een top-en-top 
biologisch product, dat we op een 
artisanale manier bereiden in onze 
eigen atelier, met respect voor de 
lange bereidingstijd die een échte 
bouillon nodig heeft.

Voor onze verse bio-ingrediënten  
- zowel groentjes, kruiden als 
beenderen en vlees - werken we 
graag samen met lokale producenten. 
Bovendien zetten we met onze 
organisatie volop in op duurzame 
investeringen rond energie en 
productie om onze ecologische 
voetafdruk bijzonder klein te maken!

Lepelstraat 20+, 9660 Michelbeke (Brakel)
info@brothway.com • www.brothway.com

ONS VERHAAL

made with love in belgium

easy 
to use


