
Room: een vet lekker verhaal!
Alles begint natuurlijk bij room en die komt bij ons rechtstreeks uit Noord-Holland 

van de oerhollandse koe. Al wat we maken vertrekt van dit zelfde basisproduct 
met een hoog natuurlijk vetgehalte. Hiervan maken we volgens het authentieke 

familierecept verschillende gepasteuriseerde roombereidingen. 

Omdat we rechtstreeks tussen de wei en de klant staan kunnen we een hoogwaardig, 
constant en eerlijk product leveren.

info@brouwersslagroom.be | www.brouwersslagroom.be

HISTORIEK

Hoe het allemaal begon

1958 Grootvader  
John Brouwers begint 
met huis-aan-huis 
levering bij particulieren 
in het Antwerpse

1972 Vader Robert  
legt zich nog meer toe  
op professionele klanten

2018 Brouwers Slagroom  
gaat op zoek naar 
partners voor de 
verdeling om zich 
nog meer te kunnen 
toeleggen op artisanale 
productie.

1965De fine fleur van de 
Antwerpse horeca 
ontdekt de authentieke 
smaak van Brouwers 
Slagroom en Brouwers 
levert bij meer en meer 
professionele klanten

1998Walter neemt de 
zaak over en het 
klantenbestand blijft 
uitbreiden naar de 
Kempen en het Waasland

2021Verdere uitbreiding  
van het gamma  
met de lancering  
van Platte kaas en 
Griekse yoghurt .  
En wie weet wat nog 
meer in de toekomst.
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Brouwers Zure room  
of Sour cream 30%
Aan deze room zijn bepaalde 
melkzuurbacteriën toegevoegd 
die de room een wat zure smaak 
geven. Zure room is minder 
geschikt om te verwarmen: het 
gaat dan snel schiften. Wil je hem 
toch gebruiken in een warme saus? 
Voeg de room dan op het laatst toe 
en zet het vuur meteen uit.
Uitermate geschikt voor koude 
sauzen en dressings. 

Brouwers volle/ 
magere yoghurt
Yoghurt is een gefermenteerd 
melkproduct verkregen 
door de inwerking van 
melkzuurbacteriën.Net als melk 
bestaat yoghurt in een volle en 
magere versie. Volle yoghurt 
heeft minimum 3% vet en 
magere yoghurt mag de 1%  
niet overschrijden.

Brouwers Griekse yoghurt
Griekse yoghurt is yoghurt die 
is gefilterd, zodat deze  
minder vocht en lactose bevat. 
Je kunt deze yoghurtsoort een 
beetje vergelijken met hangop. 
Door het filteren is Griekse 
yoghurt niet alleen dikker dan 
gewone yoghurt, maar bevat 
hij ook meer eiwitten.

Brouwers Platte kaas
Platte kaas is een soort verse  
kaas gemaakt van melk 
die is aangezuurd met 
melkzuurbacteriën. Daarna wordt 
er een stremsel toegevoegd om 
de melk te laten indikken. De 
melk lekt vervolgens uit, waarna 
een smeuïge verse kaas overblijft.
Ideaal voor de ontbijttafel, 
gezonde snacks of desserts.

Pasteuriseren? UHT? 
Brouwers Slagroom wordt door ons 

zelf ter plaatse gepasteuriseerd.

We verhitten de room kort tot  

72°C om hem vervolgens snel  

af te koelen.

Zo behouden we de authentieke 

smaak van echte room.

Bij pasteurisatie worden eventueel 

aanwezige ziekmakende kiemen 

vernietigd maar worden de  

‘goede’ enzymen gespaard.

De smaak blijft dus dicht 

aanleunen bij die van rauwe melk 

en de voedingswaarde wordt 

optimaal behouden.

Room zoals echte room  

zou moeten proeven…

Brouwers Verse volle melk
Melk zoals melk vroeger smaakte….
Van Belgische koeien, zonder 
toevoegingen, gepasteuriseerd en 
hoog-kwalitatief. Ideaal voor al je 
gerechten, voor elke kok en elke barista.

Brouwers (slag)room 40%
Vloeibare room voor zowel koude als 

warme bereidingen.Hoe lager het 
vetgehalte van slagroom, hoe minder 

binding of waterig het resultaat na 
opkloppen.In warme gerechten geeft 

dit product een mooie binding door het 
vetgehalte. Schiften krijg je als er te veel 

zuren toegevoegd worden of er te ver 
ingekookt wordt.

Brouwers Gesuikerde room 35%
Gepasteuriseerde room met  
een lager vetpercentage en 8% 
toegevoegde kristalsuiker.
Vanwege dit relatief hoge vetpercentage 
kun je het goed kloppen tot slagroom.

Brouwers Culinaire room 20%
Minder vette room versterkt met 

toegevoegde bind- en smaakmiddelen. 
Stabiel en ideaal om in warme sauzen te 
gebruiken met weinig kans op schiften. 

Diepvriesbestendig.




