
D A G V E R S  B R O O D  A S S O R T I M E N T
DAGELIJKS GENIETEN 

VAN AMBACHTELIJK BROOD.

Het dagvers assortiment brood is beschikbaar voor natuurvoedings- 
winkels en speciaalzaken.  Deze worden gemaakt op traditionele 

wijze volgens authentiek recepten.

Het assortiment biedt u een brede waaier aan, en dit in vormen 
van groot-klein, rond-ovaal-carré:

              

 

Onze creaties zijn ongelooflijk lekker en voedzaam bij ontbijt, 
brunch, vieruurtje, als belegde boterham, … m.a.w. op elk moment 

van de dag.
 

Afwegen, vormen met de hand, decoratie en inkerven van het brood, 
in de oven plaatsen, alles is puur handwerk. Het resultaat: broden 
met karakter! Het vele handwerk is bepalend voor ons product. Zo 
bieden wij kwaliteit, originaliteit, exclusiviteit, authenticiteit, sociaal 
engagement en bovenal producten met passie gemaakt door 

bezielde mensen.
 

In onze ateliers respecteren we steevast de broodnodige rust- en 
rijstijden van het deeg en het bijhorend natuurlijk gistingsproces. 
Daarnaast werken wij met sterk gehydrateerde degen. Dit zorgt er 
niet enkel voor dat het brood langer vers blijft, maar ook dat alle 
natuurlijke aroma’s volop de tijd krijgen om zich te ontwikkelen, wat 

resulteert in meer smaak en in eerlijk ambachtelijk biobrood.
 

Gebakken in onze 100% biologische en CO2-neutrale Belgische 
bakkerij.

 
Voor ons volledig assortiment zie op onze website www.detrog.be

Broden met desem, desem-gist of gist
Witte, bruine, volkoren en granen broden
Op basis van Tarwe, spelt, rogge, haver, 
tritordeum, mais, …
Broden met gezondheidseigenschappen 
Speciale broden of met vruchten



 www.purpain.be www.detrog.be

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT

BIO 80% VOLKOREN
1kg (art: 0000)
Desem
Tarwe

BIO FRANS BOERENBROOD 
1000g (art: 0025)
Desem
Rogge-Tarwe

BIO TRITORDEUM
500g (art: 0162)
Gist-Desem
Tritordeum

BIO MAÏSBROOD
600g (art: 0114)
Gist
Maïs-tarwe

BIO NOOT ROZIJNEN
BROOD  500g (art: 0018)
Desem
Tarwe
 

BIO TRADITION 
FRANCAISE  1kg 
(art: 0068)
Gist-Desem
Tarwe

BIO ZONNEPIT BROOD
800g (art: 0028)
Gist
Tarwe
 

BIO SPELTMEELBROOD 
800g (art: 0038)
Gist
Spelt

BIO DéJEUNER BROOD
800g (art: 0023)
Desem
Tarwe

BIO SPELT-KAMUTBROOD 
400g (art: 0052)
Gist-Desem
Kamut-spelt

BIO HAVERVLOKKEN  
BROOD 800g (art: 0036)
Gist
Tarwe

BIO PITTEN EN ZADEN 
BROOD 600g (art: 0161)
Pitten en zaden
Rogge


