Curtice Brothers 			

De Curtice Brothers bereiden biologische ketchup met
verse tomaten - geen concentraat. Alle ingrediënten zijn
afkomstig van lokale Toscaanse boerderijen waar een
groot respect is voor de natuur en traditie nog steeds
duidelijk en fundamenteel is voor de voorzienige landbouw
zonder chemicaliën.
Het bedrijf Curtice Brothers werd opgericht door Edgar en
Simeon Curtice in 1868 in Rochester, New York.
De twee broers begonnen met de productie van hun
tomatenketchup in een kleine supermarkt en breidden
snel uit met succes in heel Amerika. Hun merk verdween
helaas rond de jaren veertig.

Een groep vrienden viel het op tijdens hun reis dat er een
vervelend gebrek was aan alternatieven op het voormalig
verwerkte industriële ketchup. Begin 2014 besloten ze
het merk Curtice Brothers weer tot leven te brengen en de
lat voor ketchup te verhogen door de zorgvuldige selectie
en het gebruik van verse biologische ingrediënten. Hun
ambitie werd vervolgens beloond met twee sterren bij
de prestigieuze Great Taste Award in Londen in 2018.
Enkele maanden later verwelkomden de Curtice Brothers
een andere ster in de vorm van ondernemer en AmRestoprichter Henry McGovern, die zich bij hun team voegde
met zijn expertise en investeringen om de groei en
het voortdurende succes van de Curtice Brothers te
verzekeren.
Curtice Brothers GmbH is een Oostenrijks bedrijf dat
wordt geleid door de twee oprichters Mario C. Bauer (een
voormalig lid van de Vapiano-raad en een restaurantexpert)
en Christoph Callies. Hun broers en aandeelhouders zijn
Ehren uit New York, Andreas uit Londen, Enrico uit Zürich
en Philipp uit Wenen.

Curtice Brothers 			
Product informatie

Organic Tomato
Ketchup Classico

Biologisch, veganistisch, gekookt in Toscane met verse tomaten - geen concentraat.
•
•
•
•
•
•
•

300 g

VEGANISTISCH

Organic Tomato
Ketchup Piccolo

70 g

VEGANISTISCH

Organic
Mayonaise

70 g

Tomaten (77%)
Uien
Suiker
Appels
Geestazijn
Gemengde kruiden
Mosterd

FLES 300 g
DOOS 12 stuks

•
•
•
•
•

Zaden
Balsamico-azijn van Modena
IGP
Atlantisch zeezout
Gember
Knoflook - van biologische
landbouw

Barcode CE
Barcode HE

9120092670057
9120092670101

Biologisch, veganistisch, gekookt in Toscane met verse tomaten - geen concentraat.
•
•
•
•
•
•
•

Tomaten (77%)
Uien
Suiker
Appels
Geestazijn
Gemengde kruiden
Mosterd

FLES 70 g
DOOS 60 stuks

•
•
•
•
•

Zaden
Balsamico-azijn van Modena
IGP
Atlantisch zeezout
Gember
Knoflook - van biologische
landbouw

Barcode CE
Barcode HE

9120092670033
9120092670071

Biologisch - gemaakt in Italië met vrije uitloop eieren.
•
•
•
•
•
•
•

Zonnebloemzaadolie
Water
Gepasteuriseerde eierdooier
appelazijn
Rietsuiker
Zeezout
Citroensap

FLES 70 g
DOOS 60 stuks

•
•
•
•
•

Wijnazijn
Mosterd
Natuurlijk peperaroma
Verdikkingsmiddel: xanthaangom
- * van EU / niet-EU biologische
landbouw.
Kan sporen van soja, noten en vis
bevatten.

Barcode CE
Barcode HE

9120092670040
9120092670095

