Consequent biologisch – Consequent lekker

DE-ÖKO-024

Ruth Sonntag
algemeen directeur
en eigenaar

Edgar Grunder
Hoofd verkoop en
inkoop grondstoffen;
leider landbouwprojecten

Christian Bertelsbeck
Meesterbakker
en productieleider

Hartelijk welkom bij de consequente Bio-Bakker!
In 1980 is onze droom werkelijkheid geworden: al weer 30 jaar geleden hebben we een bedrijf
opgericht met ekologie als uitgangspunt: De consequente Bio-Bakker!
Ook nu nog zijn we trouw aan onze uitgangspunten en ontwikkelen we deze ook steeds
verder. Ondertussen zijn we flink gegroeid, hebben meer dan 50 medewerkers en bieden een
groot assortiment aan biologisch brood, broodjes, koeken en banket aan; van speltvolkoren
tot wit knipbrood, van mueslikoek tot slagroomtaart!
Grasduin eens in onze catalogus en bezoek onze internetsite: www.biobakker.nl

Stand Mai 2012

Ons broodassortiment
Wij delen ons broodassortiment consequent in naar de gebruikte granen:
Speltbroden …………...…………
Roggebroden ……….……………
Tarwebroden …………………..…
Gemengde broden ………....…
Natuurlijk hebben we ook in ons assortiment:
Broodspecialiteiten ……....…
Houdbare broden ………………
Croissants ……………......………
Koeken ………………...........……
Slagroom-taarten ………...……
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Toelichting op onze ingrediënten: Alle producten kunnen sporen van tarwe, noten, soja en
melkbestanddelen bevatten, daar we deze in ons bedrijf gebruiken. Tenzij anders vermeld,
gebruiken we uitsluitend de volle graankorrel.
* uit gecontroleerd biologische teelt, ** uit gecontroleerd biologisch-dynamische teelt

Spelt met desem
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Het bakken

met spelt vraagt veel ervaring
en vakmanschap.

Alleen door de geduldige en intensieve verbinding met het
bakproces krijgt een bakker dit in de vingers.
Daarbij komt, dat elke partij spelt weer anders bakt:
het blijft vakkundig opletten!
Spelt neigt bij minder ervaren bakkers tot een droog en
kruimelig brood. Hoe we dit probleem de baas zijn geworden
kunt u aan ons brood zien en proeven!

We zijn er best een beetje trots op!
Probeert u het maar eens!

5

Spelt met desem

De volgende speltbroden rijzen uitsluitend
met natuurdesem zonder toevoeging van bakkersgist.
De speltbroden zijn smeuïg, kruimelen niet
			

en zijn goed

Speltbrood 750 g
Art.-Nr. 3 1

houdbaar.

Een eenvoudig spelt bus
brood met een meel bestrooide bovenlaag. Een 100% puur
speltbrood!
Ingrediënten:
spelt**, water, zeezout, speltdesem (spelt**, water).

Kinderbrood 750 g
Art.-Nr. 3 2

Een basis speltbrood waarbij
20% boekweit is gebruikt.
Hierdoor heeft het brood een
uitgewogen balans aan mineralen en voedingsstoffen voor
opgroeiende kinderen. Lekker
en smeuïg; de boekweit geeft
het brood een fijne eigen
smaak. Lang houdbaar!
Ingrediënten:
spelt**, water, boekweit**,
zeezout, speltdesem (spelt**,
water).

Spelt met desem

Kiezelbrood 750 g
Art.-Nr. 3 3
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Een speltbrood waaraan 20%
gierst is toegevoegd. Gierst is
rijk aan kiezelzuur.
Een voedzaam brood voor een
mooie huid, haren, en nagels!
Ingrediënten:
spelt**, water, gierst**,
zeezout, speltdesem (spelt**,
water).

Sportbrood 750 g
Art.-Nr. 3 4

Een speltbrood met 20% van
het energierijke haver. De
haver geeft het brood een
bijzondere smaak en fijne
bite. Door het desem is het
brood lang houdbaar. Perfect
voor sporters en mensen die
hersenwerk doen.
Ingrediënten:
spelt**, water, haver**,
zeezout, speltdesem (spelt**,
water).

Spelt pitten 750 g
Art.-Nr. 3 8

Een speltdesem brood boordevol pitten en zaden. Stevig
compact en zeer voedzaam.
Er is ook een gist variant.
Ingrediënten:
spelt**, water, gierst**, zonnebloempitten**, lijnzaad**,
sesamzaad**, zeezout, speltdesem (spelt**, water).
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Spelt met desem en biogist

Deze speltbroden zijn extra
		

luchtig
doordat er wat biogist bij is gebruikt.

Spelt bruin bus 800 g
Art.-Nr. 5 0 2 5

Een wat lichter speltgistbrood
door de toevoeging van speltbloem. Geschikt voor allerlei
lekker beleg en zeker ook
goed voedzaam.
Ingrediënten:
water, spelt**, speltbloem**,
speltvlokken**, biogist*,
zeezout, speltdesem (spelt**,
water).

Spelt met desem en biogist
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Spelt bruin compleet 800 g
Art.-Nr. 5 0 2 8

Een lichter speltgistbrood vol
pitten en zaden. Daardoor erg
smaakvol en goed voedzaam.
Ingrediënten:
water, spelt**, speltbloem**,
gierst**, gierstvlokken**,
zonnebloempitten**, sesamzaad**, lijnzaad**, biogist*,
zeezout, speltdesem (spelt**,
water).

Extra mild spelt-gistbrood:

Spelt vlokkenbrood 500 g
Art.-Nr. 8 3

Een speltgistbrood bestrooid
met speltvlokken. Hierdoor
heeft het brood een stevige,
knapperige korst.
Ingrediënten:
spelt*, water, speltvlokken*,
biogist*, zeezout, speltdesem*.
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Spelt met desem en biogist

Vanaf het allereerste

begin in 1980 wordt
het graan bij ons op het bedrijf zelf gemalen.
Zo hebben we 100% controle over de
grondstofkwaliteit voor deze producten.
Alleen zó kunnen we topkwaliteit blijven leveren.

Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo!

De biologisch-dynamische gekweekte roggeras “Lichtkornrogge” bij Demeter-Boerderij
Büsch in Weeze. Johannes en Edgar.
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Rogge met desem

Voor de roggebroden bouwen we het desem
in een speciale
		

behandeling stapsgewijs op.

Dit vormt de basis voor

			

echt en puur roggebrood.

De charme van dit brood drukt zich uit in het krachtige
rustieke karakter van het brood.
Onze roggebroden verouderen niet,
		

nee ze winnen in smaak: ze

Champagne-roggebrood 750 g
Art.-Nr. 1 8

rijpen!

Dit roggebrood bevat de oude
graansoort “champagne-rogge”, oorspronkelijk afkomstig
uit de regio Champagne in
Frankrijk. Dit brood ontwikkelt
veel smaak, zeker als het iets
ouder wordt.
Ingrediënten:
champagner-rogge**,
water, zeezout, roggedesem
(rogge**, water).

Rogge met desem
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Boeren-rogge 1000 g
Art.-Nr. 1 9

Boeren-rogge is een ambachtelijk vloerbrood met
een krachtige volle smaak
van rogge en desem. Voor de
liefhebbers van handgemaakt
brood!
Ingrediënten:
rogge**, water, zeezout,
roggedesem (rogge**, water).

Karwijbrood 1000 g
Art.-Nr. 2 0

Het boerenrogge versterkt
met de krachtige smaak van
karwij. Voor de liefhebbers
een niet te versmaden
attractie.
Ingrediënten:
rogge**, water, karwij*, zeezout, roggedesem (rogge**,
water).

Rogge-busbrood 1000 g
Art.-Nr. 2 1

Dit roggebrood is wat zachter
van korst en structuur omdat
het in een bakblik (bus) gebakken is.
Ingrediënten:
rogge**, water, zeezout,
roggedesem (rogge**, water).
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Euregio-brood 750 g
Art.-Nr. 2 3

Rogge met desem

Regionale grondstoffen verwerkt in een krachtig roggedesembrood vol zonnepitten. Het brood is zeer goed
houdbaar.
Ingrediënten:
rogge**, water, zonnebloempitten**, zeezout, roggedesem (rogge**, water).

Rogge - classic 1500 g
Art.-Nr. 2 4

Een groot rond mooi geribd
roggevloerbrood. Doordat het
langer is gebakken bij een
wat lagere temperatuur is de
smaak milder dan het boerenrogge.
Ingrediënten:
rogge**, water, zeezout,
roggedesem (rogge**, water).

Tarwe met biogist
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Onze tarwegistbroden zijn
		

uitstekend geschikt voor degene,

die de voorkeur geven aan wat
			

zachter fijn brood.

Kwarkbrood 750 g
Art.-Nr. 4 0

Dit tarwegistbrood krijgt door
de toevoeging van kwark
een frisse smaak en is langer
smeuïg.
Ingrediënten:
tarwe*, water, kwark*, biogist*, zeezout.

Kwarkpitten brood 750 g
Art.-Nr. 4 1

Een smeuïg tarwegistbrood,
gevuld met geroosterde pompoen- en zonnebloem-pitten.
Voor ‘soepele’ boterhammen
met een rijke nootachtige
smaak.
Ingrediënten:
tarwe*, water, kwark*, zonnebloempitten*, sesamzaad*,
pompoenpitten*, biogist*,
zeezout.
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Tarwe bruin 800 g
Art.-Nr. 5 0 1 2

Tarwe met biogist

Een toegankelijk bruin-busbrood, populair bij kinderen.
Ingrediënten:
water, tarwe*, tarwebloem*,
plantaardige margarine*,
biogist*, acerola-kersensappoeder*, zeezout.

Zonnepit bruin 800 g
Art.-Nr. 5 0 1 3

Dit tarwe bruinbrood heeft
nog meer smaak door de zonnepitten.
Ingrediënten:
water, tarwe*, tarwebloem*,
zonnebloempitten*, plantaardige margarine*, biogist*,
acerola-kersensap-poeder*,
zeezout.

Sesam bruin 800 g
Art.-Nr. 5 0 1 5

Een populair bruin-bus-brood,
heerlijk met sesamzaadjes
erin en erop; sluit goed aan
bij de Nederlandse smaak.
Ingrediënten:
water, tarwe*, tarwebloem*,
sesamzaad*, plantaardige
margarine*, biogist*, acerolakersensap-poeder*, zeezout.

Tarwe met desem
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Onze tarwe-desembroden zijn mals en smeuïg.
Het licht zure karakter maakt dit desem brood lang

houdbaar.

We gebruiken het desem dat past bij het gekozen graan:
		

voor roggebrood roggedesem, voor speltbrood speltdesem

en voor het tarwebrood tarwedesem.
Hierdoor wordt elk brood door de juiste micro-organismen optimaal
‘ontsloten’ en krijgt zo de maximale voedingswaarde en natuurlijk ook 		
		

de meeste smaak.

Tarwe volkoren desem 800 g
Art.-Nr. 5 0 3 9

Een basis tarwe-desembrood.
Volkoren met mild tarwedesem.
Ingrediënten:
tarwe*, water, tarwedesem
(tarwe*, water) , zeezout.

Pompoenpit tarwedesem 800 g
Art.-Nr. 5 0 4 3

Een voedzaam volkoren desem vol heerlijk geroosterde
pompoenpitten.
Ingrediënten:
tarwe*, water, tarwedesem
(tarwe*, water), pompoenpitten*, zeezout.
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Zonnepit tarwedesem 800 g
Art.-Nr. 5 0 4 5

Tarwe met desem

Een populair volkorendesem
vol zonnebloempitten.
Ingrediënten:
tarwe*, water, tarwedesem
(tarwe*, water), zonnebloempitten*, zeezout.

Tarwe met biogist en minder desem

De luxe van lichter

18

tarwebrood met weinig desem.

Hier gebruiken we -in het slowbakingprocesnèt zo weinig

desem, dat je het niet proeft,
maar wel merkt aan een betere structuur
en houdbaarheid.

Knipbrood wit 800 g
Art.-Nr. 5 0 0 1

Een luxe brood heerlijk met
roomboter en hagelslag of
jam. Ook prima tostibrood.
Ingrediënten:
tarwebloem**, water, zeezout,
tarwedesem (tarwe**, water),
biogist*, plantaardige margarine**, acerola-kersensappoeder*.

Gebuild tarwe vloer 800 g
Art.-Nr. 5 0 2 1

Gebuild vloerbrood krijgt op
de ovenvloer een heerlijk
knapperige korst.
Ingrediënten:
tarwebloem*, water, tarwe*,
tarwezemelen*, biogist*,
zeezout, plantaardige margarine*, tarwedesem (tarwe*,
water).
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Gebuild pitten 800 g
Art.-Nr. 5 0 2 2

Tarwe met biogist en minder desem

Een lichter brood, door de
pitten en zaden en de tarwezemelen extra voedzaam en
lekker.
Ingrediënten:
tarwebloem*, water, tarwezemelen*, zonnebloempitten*, sesamzaad*, pompoenpitten*, biogist*, zeezout,
plantaardige margarine*,
tarwedesem (tarwe*, water).

Tarwe met biogist en minder desem
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Onze volkorenbroden worden uit de

hele korrel gemaakt. Niet uit mengsels van de
verschillende graanuitmalingen - al dan niet met ‘hulpstoffen’ zoals dat veel gebeurd.
We doen bovenin onze molen het hele graan
		

en gebruiken alles wat er onderin uitkomt.

Zonnepit vloerbrood 750 g
Art.-Nr. 5 3

Een mild gebakken zonnepit
volkoren vloerbrood met een
mooie ovale vorm.
Ingrediënten:
tarwe*, water, zonnebloempitten*, biogist*, zeezout.

Hazelnoot brood 750 g
Art.-Nr. 5 4

Een rijk gevuld volkoren
vloerbrood vol hele hazelnoten met een jasje van maanzaad. Heerlijk met alleen wat
roomboter.
Ingrediënten:
tarwe*, water, sojabonen*,
hazelnoten*, zonnenbloempitten*, maanzaad*, biogist*,
zeezout.
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Romeinse korst 750 g

Tarwe met biogist en minder desem

De zwarte gerst in dit brood
is een oude vergeten graan
soort, speciaal voor ons verbouwd en komt uit een
zadenbank. De gerst wordt
grof gemalen en voorgeweld
in een fijn tarwedeeg gebakken.

Art.-Nr. 7 5

Ingrediënten:
tarwe*, water, zwarte gerst*,
biogist*, zeezout.

Consequent biologisch –
Consequent

lekker!

Gemengd-graan met desem
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Brood van gemengde granen:
Om de navolgende samengestelde broden te
kunnen bakken, wordt het deeg zorgvuldig in meerdere
fase behandeld. Enkele ingrediënten worden daarbij ook
geweld. Dit veel tijd-vragende proces resulteert in een 		
			

uitstekend verteerbaar en lekker product.

Korenhoek 750 g
Art.-Nr. 2

Een stevig brood van rogge en
tarwe met veel zonnebloempitten. De karakteristieke
driehoekige vorm, de smeuïge
binnenkant en knapperige
korst maken het tot een echte
topper!
Ingrediënten:
water*, rogge*, tarwe*, zonnebloempitten*, zeezout, roggedesem (rogge*, water).

Haverkoren 1000 g
Art.-Nr. 3

Een zevengranenbrood waarin
haver de boventoon voert;
smeuïg, rijk van smaak en
lang houdbaar.
Ingrediënten:
water, tarwe*, rogge*, havervlokken*, gierst*, gerst*,
rijst*, haver*, zeezout, roggedesem (rogge*, water).
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Veelzaden brood 750 g
Art.-Nr. 5

Gemengd-graan met desem

Een tarwe-roggebusbrood vol
zaden, maar wel luchtig en
met heerlijk maanzaad op de
korst.
Ingrediënten:
water, tarwe*, rogge*, lijnzaad*, maanzaad*, sesamzaad*, zeezout, roggedesem
(rogge*, water).

Korenbrood 1000 g
Art.-Nr. 6

Een flink tarwe-roggebrood
van 1000 gram!, extra voedzaam door de sojabonen, de
sesam en lijnzaad.
Ingrediënten:
tarwe*, water, rogge*, sojabonen*, sesamzaad*, lijnzaad*,
tarwevlokken*, zeezout, roggedesem (rogge*, water).

Zeven korenbrood 1750 g
Art.-Nr. 1 2

Een bijzonder smakelijk en
voedzaam compact-brood,
ontwikkelt een rijk pallet aan
smaaken tijdens het eten.
Ingrediënten:
water, rogge*, tarwe*, haver*,
gerst*, mais*, rijst*, gierst*,
zeezout, roggedesem (rogge*,
water).

Gemengd-graan met desem

Notenbrood 750 g
Art.-Nr. 1 5
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Een brood boordevol heerlijke
noten. Dit exclusieve brood
doet het goed bij brie of een
oudere kaas met een goed
glas rode wijn of eenvoudig
met wat echte boter…
Ingrediënten:
water, rogge*, tarwe*, amandelen*, hazelnoten*, sojabonen*, sesamzaad*, pompoenpitten*, zeezout, roggedesem
(rogge*, water).

Landbrood 1000 g
Art.-Nr. 1 6

Een eenvoudig landbrood van
fijn gemalen tarwe en rogge.
Ingrediënten:
water, rogge*, tarwe*, zeezout, roggedesem (rogge*,
water).

Gemengd-graan met desem
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We stelden ons de vraag welke voedingsstoffen

voor vrouwen mogelijk extra geschikt zijn.
Uit allerlei bronnen blijkt dat soja, lijnzaad en rogge
een perfecte

combinatie vormen. De Isoflavone uit

de sojabonen (Phyto-Oestrogenen), de Lignane uit het lijnzaad,
en de calciumrijke rogge hebben een goede
			

voor vrouwen in de overgang.

Vrouwenbrood 750 g
Art.-Nr. 2 2

werking 		

En niet op de laatste plaats:
het is -voor een ieder- een
lekker brood.
Ingrediënten:
water, rogge*, tarwe*, sojabonen*, lijnzaad*, zeezout,
roggedesem (rogge*, water).

Gemengd-graan met desem
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Münsterlander 1000 g
Art.-Nr. 4 2

Een zeer mild tarwe-rogge desembrood, dat lang vers blijft.
Het brood heeft een mooie
ovale vorm met de kenmerkende groeven en bestrooid
met meel.
Ingrediënten:
tarwe* , water, rogge*, zeezout, roggedesem (rogge*,
water).

Pompoenpit vloerbrood 750 g
Art.-Nr. 4 5

Het münsterlander brood
maar dan met een dikke laag
pompoenpitten erop èn natuurlijk ook erìn.
Ingrediënten:
tarwe* , water, rogge*, pompoenpitten*, zeezout, roggedesem (rogge*, water).

Ook met onze

regionale telers
werken we ‘fair’ samen.

Maria Akman en Siegfried Simons, Tarweras “Dippes Bordeaux”
Demeter-Boerderij Jost van Strien bij Ens

fam. van Zanten, fam. Overesch, BioBakker

Gemengd-graan met desem en biogist

		

Deze gemengd-graan broden

luchtig
doordat er wat biogist bij is gebruikt.
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zijn extra

Rogge-Speltbrood 750 g
Art.-Nr. 4

Dit spelt brood blijft geschikt
voor mensen die geen tarwe
verdragen. Door de rogge
heeft het een mooie krachtige
smaak.
Ingrediënten:
water, rogge**, spelt**, zeezout, biogist*, roggedesem
(rogge**, water).

Duizendpit 1000 g
Art.-Nr. 1 0

Het brood waar bijna iedereen
gek op is! Met zes verschillende granen en allerlei soorten
pitten en zaden! Geliefd van
smaak en licht verteerbaar!
Ingrediënten:
water, tarwe*, rogge*, haver*,
sojabonen*, rijst*, gerst*,
gierst*, sesamzaad*, zonnebloempitten*, lijnzaad*,
boekweit*, biogist*, zeezout,
roggedesem (rogge*, water).

Specialiteiten
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Eenkoren en kamut zijn naast emmer de
oudste graansoorten ter wereld.

Wij geven de voorkeur aan emmer, dat
hier ìn de regio èn voor de regio wordt verbouwd.
Een prima alternatief voor mensen met een
tarwe-allergie.

Emmer is een oeroud graan en voorloper van spelt.
Voor spelteters is het een welkome afwisseling.
Emmer bevat betere en meer voedingsstoffen
dan tarwe en is lichter
Onze emmerrassen
uit de zadenbank en

speciaal voor ons
verbouwd.

verteerbaar.
komen deels ook
worden door boeren
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Emmerlinger 750 g
Art.-Nr. 2 9 0

Specialiteiten emmer

De bruine kaf emmer wordt
grof gemalen om een heerlijk
stevig brood met een unieke
smaak te krijgen.
Ingrediënten:
bruine kaf emmer**, water,
zeezout, desem (emmer**,
water).

Gronings emmer 400 g
Art.-Nr. 2 9 3

In de buurt van Groningen
verbouwd, in een ronde vorm
gebakken: een echt emmerbrood van witte kaf emmer!
Ingrediënten:
witte kaf emmer*, water, zeezout, desem (emmer*, water).

Gronings emmer met vlasdotter 400 g
Art.-Nr. 2 9 4

Een echt emmerbrood, maar
met de toevoeging van de
oliehoudende vlasdodder nog
krachtiger, uniek van smaak.
Ingrediënten:
witte kaf emmer*, water, vlasdodder* (huttentut* of
Camelina sativa*), zeezout,
emmerdesem (emmer*,
water).

Specialiteiten kamut en eenkoren
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Kamut is een oud graan.
Het wordt onder patent in Amerika verbouwd.
Kamut geeft een heerlijk goudgeel haast cakeachtig

brood.

Wij mengen de kamut met het vergelijkbare in de regio
verbouwde eenkoren. Op den duur willen we alleen nog
eenkoren gebruiken.

Spelt-Kamut-brood puur 500 g
Art.-Nr. 3 0 4

Een mooi rond aromatisch en
licht brood, fijn van structuur,
toch is het volkoren.
Ingrediënten:
spelt**, water, eenkoren**,
kamut*, eenkorendesem
(eenkoren**, water), biogist*,
zeezout, citroensap*.

Spelt-Kamut-brood met noten 500 g
Art.-Nr. 3 0 6

Een luxe kamut-eenkorenbrood, krachtig gevuld met
noten en pompoenpitten.
Ingrediënten:
spelt**, water, eenkoren**,
kamut*, hazelnoten*, pompoenpitten*, eenkorendesem
(eenkoren**, water), biogist*,
zeezout, citroensap*, sojabonen*, sesamzaad*, lijnzaad*.

Specialiteiten kamut en eenkoren
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Eenkoren is sinds herfst 2007 onze nieuwe kamut
vervanger. Eenkoren bevat vergelijkbare voedingsstoffen en
mineralen als kamut, maar wordt -steeds meer- door onze
boeren in

de regio verbouwd.
Wij ontwikkelen innovatieve producten van 		
oorspronkelijke graansoorten om voor onze landbouwpartners
een duurzame landbouw mogelijk te maken.
Samen met hen zoeken we naar geschikte soorten en rassen,
die het op hun bodem goed

doen.

Sallandse heuvelrug
bij Raalte

Specialiteiten zoete broden

Voor onze zoete
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broodspecialiteiten geldt dat ze

zonder meer menige koek in de schaduw stellen.
Met een beetje boter besmeerd zijn ze
gewoonweg onweerstaanbaar.
Kortgezegd: ze hebben de “mmmm …” Factor.

Noot-rozijnspelt 600 g
Art.-Nr. 5 0 5 1

Een zoet speltbrood voor de
lekkerbek. Een snuf kaneel
met rozijnen en cashewnoten
maken het een vorstelijke
traktatie.
Ingrediënten:
spelt**, water, sultana-rozijnen**, cashewnoten*, hazelnoten**, zonebloemolie**,
speltdesem (spelt**, water),
zeezout, echte kaneel*.

Kaneelbrood 500 g
Art.-Nr. 5 1 0 3

Kaneelbrood is zo lekker
door…niet alleen de kaneel,
ook de noten , de smeuïgheid,
de zoete rozijnen, de kompakte vorm. Altijd lekker!
Ingrediënten:
tarwe*, water, sultana-rozijnen*, krenten*, zonnebloemolie*, roomboter*, honing*,
zonnebloempitten*,
cashewnoten*, biogist*,
echte kaneel*, zeezout.
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Appelbrood 500 g
Art.-Nr. 6 7

Specialiteiten zoete broden

Brood als een gebakje. Een
zoet, fris en sappig brood
met stukjes appel, rozijnen
en zonnepitten èn een snufje
kaneel. Welkom op uw thee of
koffietafel!
Ingrediënten:
tarwe**, water, appels**,
sultana-rozijnen**, zonnebloemolie**, honing**,
roomboter**, zonnebloempitten**, biogist*, zeezout,
echte kaneel*.

Abrikozen-Cashewbrood 500 g
Art.-Nr. 6 8

Fruitige abrikozen en knapperige cashewnoten; een zalig
brood om de vingers bij af
te likken! Een bijzondere
smaakbeleving! Heerlijk voor
tussendoor. Kan goed in
plaats van een koek bij thee
of koffie. Een van onze geweldige hardlopers!
Ingrediënten: tarwe*, water,
abrikozen*, cashewnoten*,
sultana-rozijnen*, roomboter*, honing*, zonnebloemolie*, biogist*, zeezout.

Specialiteiten « le maître » met biogist
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Naast de biologische grondstoffen zijn

tijd en ambachtelijk vakmanschap
de belangrijkste ingrediënten, óók bij « Le Maître ».
De knapperige

korst en -zoals het frans brood betaamdtypische grote gaten, ontstaan door een langdurige
intensieve bewerking van het deeg èn het speciale bakproces.
« Le Maître » is een ideale tafelgenoot bij fondue,
(maaltijd-)soep, salade, wijn, kaas en... ook gewoon zó.

De ideeën voor dit brood zijn opgedaan in Frankrijk.
Ze zijn op een slow-baking wijze ambachtelijk bereid!
Een heerlijk

zacht brood met een knapperige korst,

heerlijk bij soep, pasta, fondue, wijn, kaas en zo verder!

Boeren landbaguette
Art.-Nr. 5 2 2

Een heerlijk zacht stokbroodje
met een knapperige korst
heerlijk voor bij soep, pasta,
fondue, wijn, kaas etc.
Ingrediënten:
tarwebloem**, water, tarwe**,
zeezout, biogist*, plantaardige margarine**, acerolakersen-poeder*.
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Specialiteiten « le maître » met biogist

Boeren landbrood lang 500 g
Art.-Nr. 5 2 3

Boeren landbol 500 g
Art.-Nr. 5 2 4

De baguette in XL formaat.
Ingrediënten:
tarwebloem**, water, tarwe**,
zeezout, biogist*, plantaardige margarine**, acerolakersen-poeder*.

Een heerlijk zacht en soepel
brood met een knapperige
korst. Meer geschikt voor
sneden.
Ingrediënten:
tarwebloem**, water, tarwe**,
zeezout, biogist*, plantaardige margarine**, acerolakersen-poeder*.

Boeren landbol XL 1000 g
Art.-Nr. 5 2 5

De boerenbol in XL formaat.
Ingrediënten:
tarwebloem**, water, tarwe**,
zeezout, biogist*, plantaardige margarine**, acerolakersen-poeder*

Specialiteiten « le maître » met tarwedesem
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De basis voor deze lichte rustieke
brood-specialiteit is het
		

« Le Maître » deeg,

hier met desem als rijsmiddel.

Boeren landbaguette desem 500 g
Art.-Nr. 5 2 7

Een voortreffelijk desem
stokbrood.
Ingrediënten:
tarwebloem**, water, tarwe**,
zeezout, gekiemte tarwe**,
tarwedesem (tarwe*, water)*,
plantaardige margarine**,
acerola-kersen-poeder*.

Boeren landbol desem 500 g
Art.-Nr. 5 2 8

Een heerlijk zacht en soepel
brood met een knapperige
korst. Minder hoog dan met
gist, maar toch zeer luchtig
en licht.
Ingrediënten:
tarwebloem**, water, tarwe**,
zeezout, gekiemte tarwe**,
tarwedesem (tarwe*, water)*,
plantaardige margarine**,
acerola-kersen-poeder*.

Specialiteiten seizoen
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Pompoen vlechtbrood 500 g
Art.-Nr. 44

Het heldere oranje van de -uit
asië stammende- hokkaidopompoen maakt het brood
attraktief.
De aromatische zwarte
komijn zet het smaakpuntje
op de i.
Ingrediënten:
hokkaido-pompoen**, tarwebloem**, water, biogist*,
zeezout, pompoenpitten**,
zwarte komijn (Nigella)*.

Een bijzondere

specialiteit

bijvoorbeeld met halloween
is de pompoenvlecht.

Onze specialiteit voor prettige kerstdagen:

Kerstbrood 600 g
Art.-Nr. 50 5 3

Jammer dat we het alleen
met kerst mogen bakken, ons
speltkerstbrood … het smaakt
zo hemels …
Ingrediënten:
spelt*, water, sultana-rozijnen*, krenten*, speltdesem
(spelt*, water), sukade*,
oranjesnippers*, zonnebloemolie*, marsepein*, amandelen-schaafsel*, echte kaneel*,
zeezout.

Specialiteiten seizoen
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Voor de Focaccia’s geeft alleen biogist het beste resultaat.
Door het slowbakingproces ontstaat een mooie

grove porenstructuur terwijl de
gistsmaak achterwege blijft.

Focaccia met rozemarijn
Art.-Nr. 4 4 7

Deze focaccia met rozemarijn
en grof zeezout: slowbaking
om te genieten bv bij een
salade.
Ingrediënten:
tarwebloem*, water, olijfolie*,
biogist*, zeezout, plantaardige margarine*, rozemarijn*,
acerola-kersensap-poeder*.

Focaccia met olijven
Art.-Nr. 4 4 8

Donkere olijven in een lichte
focaccia, met provencaalse
kruiden. Smaakt uitstekend
bij feta of een salade. Zelfs na
twee dagen nog om je vingers
bij af te likken!
Ingrediënten:
tarwebloem*, water, olijven*,
olijfolie*, biogist*, zeezout,
plantaardige margarine*,
provencaalse-kruiden*,
acerola-kersensap-poeder*.

Houdbaar brood

Houdbaar brood
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Ons houdbaar gesneden broden
bakken we eerst, met de gebruikelijke zorgvuldigheid.
Dan snijden we het en doen het in een zak.

Tenslotte wordt het brood gepasteuriseerd
en is dan meer

dan 2 maanden houdbaar.

We bereiken een dergelijke goed houdbare kwaliteit
door zorgvuldig handwerk en een goede hygiène.
Dit brood is ideaal om achter de hand te hebben.
En dat zonder vriezer! Ook voor op reis en
		

op vakantie biedt het een uitkomst.

Roggebrood 400 g
Art.-Nr. 8 0 3 3 5

Roggebrood, gesneden

Een typisch donker “friesch”
roggebrood, stevig, grof en
mild zoet met wat bietenstroop.
Ingrediënten:
rogge**, water, suikerbietenstroop**, zeezout, desem
(rogge**, water).

Æ|xCPAFMTy9 9613z

Houdbaar brood
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Duizendpit 400 g
Art.-Nr. 8 0 3 4 5

Tarwe-roggebrood, gesneden

Een wat lichter tarwe-roggebrood met een veelvoud aan
zaden en pitten, veel smaak
en zeer geliefd.
Ingrediënten:
water, tarwe**, rogge**,
haver**, sojabonen*, rijst**,
gierst**, sesamzaad**, zonnebloempitten**, lijnzaad**,
boekweit**, biogist*, havervlokken**, zeezout, desem
(rogge**, water).

Æ|xCPAFMTy9 9651z
Consequent biologisch –
Consequent

Emmerlinger 400 g
Art.-Nr. 8 0 3 2 5

Emmerbrood, gesneden

lekker!

Een smeuïge brood, gebakken
van een bruine emmersoort
grof gemalen. Lijkt wel op
brabants rogge.
Ingrediënten:
bruine kaf emmer**, water,
zeezout, desem (emmer**,
water).

Æ|xCPAFMTy9 9460z

Houdbaar brood
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Spelt Pittenbrood 400 g
Art.-Nr. 8 0 3 1 5

Speltbrood, gesneden

Een fijn speltbrood,
vol heerlijke zaden en pitten.
Ingrediënten:
spelt**, water, gierst**,
zonnebloempitten**, lijnzaad**, sesamzaad**, gierstvlokken**, zeezout, desem
(spelt**, water).

Æ|xCPAFMTy9 9286z

Noot-Rozijnen - Speltdesembrood 500 g
Art.-Nr. 8 0 4 0 5

Speltbrood, gesneden

Æ|xCPAFMTy9 9743z

Dit rijk gevulde brood smaakt
als zoete koek, eenvoudig
met alleen wat roomboter
erop. Een aanrader of om
iemand mee te verrassen.
Ingrediënten:
spelt**, water, sultana-rozijnen**, cashewnoten*, hazelnoten**, zonnebloemolie**,
desem (spelt**, water),
zeezout, echte kaneel*.
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Speltbruin Toast 400 g
Art.-Nr. 8 0 3 9 5

Speltbrood, gesneden

Een klassiek spelttoastbrood
volledig uit Demetergrondstoffen. Overwegend volkoren
en toch een mooi luchtig
toastbrood.
Ingrediënten:
spelt**, water, speltbloem**,
desem (spelt**, water), plantaardige margarine (zonnebloem-olie**, water, palmolie*, palmvet*, wortelsap**,
sojalecithine*, citroensap**,
aromaextract*), biogist*, zeezout, ruwe rietsuiker**.

Æ|xCPAFMTy9 95 2z
Tarwe-Volkorentoast 500 g
Art.-Nr. 8 0 3 6 5

Houdbaar brood

Tarwebrood, gesneden

Dit luchtige tarwebrood is
speciaal gemaakt om geroosterd te gebruiken. Door het
roosteren ontstaat de fijne
-een beetje beschuitachtigesmaak.
Ingrediënten:
tarwe**, water, desem (rogge**, water), zonnebloemolie**, biogist*, zeezout, ruwe
rietsuiker**.

Æ|xCPAFMTy9 9347z
		

Lekker als afwisseling.
			
Prima voor onverwachte eters.

		

Traditioneel gebakken,

			

met kwaliteitsbewust vakmanschap.

Houdbaar brood

46

Boter-toast 400 g
Art.-Nr. 8 0 3 7 5

Tarwebrood, gesneden

Æ|xCPAFMTy9 9361z
Toastbrood met pitten 400 g
Art.-Nr. 8 0 3 8 5

Tarwebrood, gesneden

Æ|xCPAFMTy9 9385z

Dit lichtste tarwe-toastbrood
moet ook worden geroosterd.
Warm met heerlijk geurende
roomboter gegeten is het een
“hemelsche” lekkernij.
Ingrediënten:
tarwebloem**, water, desem
(tarwebloem**, water) roomboter**, biogist*, zeezout,
ruwe rietsuiker**, acerolakersensap-poeder*.

Een botertoastbrood, maar
dan vol lekkere zaden en
pitten, die bij het roosteren
nog meer smaak geven.
Ingrediënten:
tarwebloem**, water, desem
(tarwebloem**, water),
zonnebloemolie**, haver**,
lijnzaad**, sesamzaad**,
biogist*, zeezout, ruwe rietsuiker**, acerola-kersensappoeder*.

Croissants

Croissant Bloemcroissant met roomboter
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Het luchtige krokante van onze croissants
leent zich met enkele specialiteiten
voor ècht bijzondere

gelegenheden.

Roomboter-Croissant
Art.-Nr. 4 4 0

De volle smaak van de boter,
de luchtige open structuur.
Deze croissant maakt elk
ontbijt tot een feest.
Ingrediënten:
tarwebloem*, roomboter*,
water, ruwe rietsuiker*, biogist*, tarwegluten*, acerolakersensap-poeder*.

Roomboter -Marsepein-Croissant
Art.-Nr. 4 4 1

Lekkere luchtige croissant
met… een zoete verrassing
erin.
Ingrediënten:
tarwebloem*, roomboter*,
water, marsepein (amandelen*, ruwe rietsuiker*),
amandelen*, ruwe rietsuiker*, spelt*, eieren*, biogist*, zeezout, tarwegluten*,
acerola-kersensap-poeder*,
agavestroop*.
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Croissant Bloemcroissant met roomboter

Roomboter-Choco-Croissant
Art.-Nr. 4 4 3

Deze croissant is vierkant
lekker; proef en je weet
waarom!
Ingrediënten:
tarwebloem*, roomboter*,
water, pure couverture*
(ruwe rietsuiker*, cacaopoeder*, cacaoboter*, sojalecithine*), biogist*, ruwe
rietsuiker, zeezout, tarwegluten*, acerola-kersensappoeder*.

Croissant Volkoren-Croissant met plantaardige margarine 50
							

Ook

volkoren croissants kunnen
mooi luchtig en luxe worden gebakken.

En voor degene die roomboter tè vinden:
met

Tarwe-Croissant
Art.-Nr. 1 5 7

Kaas-Croissant
Art.-Nr. 1 5 8

bio-margarine.

Heerlijk luchtig en krokant.
Ingrediënten:
tarwe*, plantaardige margarine*, water, biogist*, ebm
(tarwemeel*, gerstemoutmeel*, sojalecithine-olie*,
tarwemeel type 1050*, tarwegluten*, volle sojameel*,
acerola-kersen-poeder*),
ruwe rietsuiker*, zeezout.

Een hartige krokante luchtige
snack door de volle smaak
van emmentalerkaas.
Ingrediënten:
tarwe*, plantaardige margarine*, water, emmentaler
kaas*, ebm (tarwemeel*,
gerstemoutmeel*, sojalecithine-olie*, tarwemeel type
1050*, tarwegluten*, volle
sojameel*, acerola-kersenpoeder*), ruwe rietsuiker*,
biogist*, zeezout.
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Noten-Croissant
Art.-Nr. 1 5 9

Croissant Volkoren-Croissant met plantaardige margarine

Een smeuïge notenmoes
maakt deze croissant tot een
heerlijk voedzaam notengebakje!
Ingrediënten: tarwe*, plantaardige margarine*, water,
hazelnoten*, ruwe rietsuiker*,
marsepein*, roomboter*, ebm
(tarwemeel*, gerstemoutmeel*, sojalecithine-olie*,
tarwemeel type 1050*, tarwegluten*, volle sojameel*,
acerola-kersen-poeder*),
biogist*, zeezout.

Choco-Croissant
Art.-Nr. 1 6 0

Deze croissant geeft vierkant
zijn geheim al -een beetjeprijs: heerlijk pure chocolade!
Ingrediënten: tarwe*, plantaardige margarine*, water, ruwe
rietsuiker*, pure couverture
(ruwe rietsuiker*, cacaopoeder*,
cacaoboter*, sojalecithine*),
ebm (tarwemeel*, gerstemoutmeel*, sojalecithine-olie*, tarwemeel type 1050*, tarwegluten*,
volle sojameel*, acerola-kersenpoeder*), biogist*, zeezout,
bourbon-vanille-poeder*.
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Boekweitteelt op de Demeter-Boerderij “Krautfürnix” in Zuid-Duitsland.
.Uwe Wüst en Piet van Zanten.

Koeken

Koeken
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Onze traditionele duitse koeken

zijn rijk gevuld, krachtig van smaak,
		

met volwaardige heerlijke ingrediënten:

		

momenten van intensief

genieten!

Vrijwel al onze koeken worden alleen met spelt gebakken.

Hennepdaalder
Art.-Nr. 2 1 0

Een heerlijke smeuïge koek
van hennepzaad op een laag
chocolade.
Ingrediënten:
ruwe rietsuiker*, hennepzaad*, slagroom*, havervlokken*, kokosrasp*, pure
couverture (volle rietsuiker*,
cacaomassa*, cacaoboter*,
sojalecithine*), agavestroop*,
roomboter*, sesamzaad*.
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Spelt daalder
Art.-Nr. 2 11

Koeken

Eenvoudige koek met een
pure chocobodem: van al
onze koeken een uitgesproken kinderfavoriet.
Ingrediënten:
spelt*, roomboter*, ruwe
rietsuiker*, pure couverture
(volle rietsuiker*, cacaomassa*, cacaoboter*, sojalecithine*), zeezout

Mueslireep
Art.-Nr. 2 1 2

Voor extra energie of een
gezond tussendoortje.
Ingrediënten:
spelt*, roomboter*, honing*,
hazelnoten*, sultana-rozijnen*, havervlokken*, ruwe
rietsuiker*, sesamzaad*, zonnebloempitten*, slagroom*,
echte kaneel*, zeezout .

Hazelino
Art.-Nr. 2 1 3

Een koek van fijn gemaakte
hazelnoten aangemaakt met
slagroom en agavestroop.
Met een zeer volle smaak.
Ingrediënten:
hazelnoten*, spelt*, pure
couverture (ruwe rietsuiker*,
cacaopoeder*, cacaoboter*,
sojalecithine*), agavestroop*,
slagroom*, ruwe rietsuiker*,
water, roomboter*, zeezout.

Koeken
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Notenrondo
Art.-Nr. 2 1 4

De lekkerste noten-chocolade
koek. Hele hazelnoten op een
krokante bodem van spelt en
heerlijke chocolade!
Ingrediënten:
hazelnoten*, pure couverture
(ruwe rietsuiker*, cacaopoeder*, cacaoboter*, sojalecithine*), spelt*, roomboter*,
agavestroop*, slagroom*,
ruwe rietsuiker*, zeezout.

Wij bakken met bijzonder

goede grondstoffen
			
bijzonder goede koeken.
		

Amandelhoorntje
Art.-Nr. 2 1 5

Een heerlijke zoete zachte
koek gevuld met marsepein.
Ingrediënten:
marsepein (amandelen*, ruwe
rietsuiker*), amandelen*,
eieren*, ruwe rietsuiker*,
pure couverture (ruwe rietsuiker*, cacaopoeder*,
cacaoboter*, sojalecithine*).
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Kokosmakroon
Art.-Nr. 2 1 6

Koeken

Deze kokoskoek smaakt
uniek: niet te zoet, lekker
smeuïg en krokant met kokosrasp.
Ingrediënten:
honing*, kokosrasp*, eiwit*,
pure couverture (volle
rietsuiker*, cacaomassa*,
cacaoboter*, sojalecithine*),
boekweit*.

Florentino
Art.-Nr. 2 1 7

Een koek van amandelen op
een bodem van pure chocolade.
Ingrediënten:
amandelenschaafsel*, pure
couverture (volle rietsuiker*,
cacaomassa*, cacaoboter*,
sojalecithine*), ruwe rietsuiker*, slagroom*, roomboter*,
agavestroop*.

Amandelreep
Art.-Nr. 2 1 8

Een echte koek vol amandelstreepjes op een deeg van
spelt.
Ingrediënten:
amandelen-streepjes*, roomboter*, honing*, spelt*, ruwe
rietsuiker*, pure couverture
(volle rietsuiker*, cacaomassa*, cacaoboter*, sojalecithine*), zeezout.

Koeken

Ringo puur
Art.-Nr. 2 2 0
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Rijk gevulde praline koek
gedompeld in de puurste
chocolade; een bonbon in een
mooie ringvorm.
Ingrediënten:
volle melk couverture (ruwe
rietsuiker*, cacaoboter*, volle
melk poeder*, cacaomassa*),
spelt*, slagroom*, ruwe rietsuiker*, amandelen*, roomboter*, pure couverture
(cacaomassa*, ruwe rietsuiker*, cacaoboter*), zeezout.

Ringo wit
Art.-Nr. 2 2 1

Rijk gevulde praline koek
gedompeld in witte chocolade;
een bonbon in een mooie ringvorm.
Ingrediënten: witte couverture
(cacaoboter*, volle melk poeder*, bourbon-vanille-poeder*,
sojalecithine*), volle melk
couverture (ruwe rietsuiker*,
cacaoboter*, volle melk poeder*,
cacaomassa*), spelt*, slagroom*,
ruwe rietsuiker*, amandelen*,
roomboter*, pure couverture
(cacaomassa*, ruwe rietsuiker*,
cacaoboter*), zeezout.
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Tarwe-koek
Art.-Nr. 2 2 2

Koeken

Luchtige koek van gepofte
tarwe met melk chocolade!
Zo lekker: Het enige is dat je
er van kunt blijven dooreten.
Ingrediënten:
volle melk couverture (ruwe
rietsuiker*, vollemelkpoeder*,
cacaoboter*, cacaomassa*),
gepofte tarwe*, volkorencornflakes*, pure couverture
(volle rietsuiker*, cacaomassa*, cacaoboter*, sojalecithine*).

Spelt-haverkoek
Art.-Nr. 2 2 5

Simpel van uiterlijk maar
krachtig in smaak en voedzaamheid.
Ingrediënten:
havervlokken*, eieren*,
roomboter*, volle rietsuiker*, spelt*, water, zeezout,
bourbon-vanille-poeder*.

Studentenkoek
Art.-Nr. 2 2 7

Studentenhaver maar dan in
de vorm van een koek. Zo’n
oppepper kan iedereen wel
gebruiken; een van onze
hardlopers!
Ingrediënten:
roomboter*, honing*, ruwe
rietsuiker*, spelt*, cashewnoten*, walnoten*, zonnebloempitten*, sultanarozijnen*, zeezout.

Koeken
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Sprits

Een spritskoek zoals het
hoort: eenvoud, maar wel met
een randje chocolade…

Art.-Nr. 2 2 9

Ingrediënten:
spelt*, roomboter*, volle
rietsuiker*, pure couverture
(volle rietsuiker*, cacaomassa*, cacaoboter*, sojalecithine*), water, zeezout.

Caramel-zadenkoek
Art.-Nr. 2 3 0

Een lekkere koek van caramel
vol heerlijke ingrediënten
zoals zonnebloempitten en
pompoenpitten op een bodem
van chocolade.
Ingrediënten:
ruwe rietsuiker*, pure couverture (volle rietsuiker*,
cacaomassa*, cacaoboter*,
sojalecithine*), pompoenpitten*, slagroom*, zonnebloempitten*, volkoren-cornflakes*,
agavestroop*, roomboter*,
sesamzaad*.

		

		

Goede ingrediënten: biologisch, puur en lekker.

Vakkundige banket

bakkers: met liefde en aandacht.

Lekkere koeken: intens genot op bijzondere momenten.		
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Choco-koek puur
Art.-Nr. 2 3 2

Koeken

Vijf lagen krokante koek met
marsepein gedompeld in pure
chocolade: een ware traktatie!
Ingrediënten:
pure couverture (volle
rietsuiker*, cacaomassa*,
cacaoboter*, sojalecithine*),
roomboter*, eieren*, ruwe
rietsuiker*, spelt*, maïzena*,
amandelen*, marsepein*,
bourbon-vanille-poeder*,
zeezout.

Choco-koek melk
Art.-Nr. 2 3 3

Vijf lagen krokante koek met
marsepein gedompeld in melk
chocolade een ware traktatie!
Ingrediënten:
volle melk couverture*,
roomboter*, eieren*, ruwe
rietsuiker*, spelt*, maïzena*,
amandelen*, marsepein
(amandelen*, ruwe rietsuiker*), bourbon-vanillepoeder*, zeezout.

Choco-koek wit
Art.-Nr. 2 3 4

Vijf lagen krokante koek met
marsepein gedompeld in
witte chocolade een ware
traktatie!
Ingrediënten: witte couverture
(ruwe rietsuiker*, cacaopoeder*, sojalecithine*), roomboter*, eieren*, ruwe rietsuiker*,
spelt*, maïzena*, amandelen*, marsepein (amandelen*, ruwe rietsuiker*), pure
couverture (volle rietsuiker*,
cacaomassa*, cacaoboter*,
sojalecithine*), bourbonvanille-poeder*, zeezout.

Slagroom-taarten
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Onze banketbakkers kunnen ook heerlijk gebak en
prachtige taarten bakken!
Voor bruiloften en verjaardagen,
maar ook ‘gewoon’ voor
de verwennerij.
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Slagroom-taarten

Ons assortiment gebak zullen we over
niet al te lange tijd bekend maken!
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De oude graansoort “Waldstaudenroggen” bij de Demeter-Boederij in Gangelt.
Andre Tholen en Edgar Grunder.

Foto galerie

Op weg naar u.

Foto galerie medewerkers
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De samenwerking tussen de medewerkers

					

kenmerkt zich door wederzijds

				

respect en erkenning.
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