
Artikelnr. Artikelnaam Ingrediënten HVA VEG oWE GF

1030065 Aardappelbrood TARWEMEEL, water, ROGGEMEEL, aardappelvlokken (7%), gist,
tafelzout, TARWEGLUTEN, TARWEMOUTMEEL, suiker, emulgator
SOJALECITHINE, zuurteregelaar (azijnzuur, melkzuur). Kan sporen
van SESAM bevatten..

x

1031054 Baguette met zaadjes TARWEMEEL, water, zonnebloempitten, VOLKOREN ROGGEMEEL,
TARWEGRIES, SESAM, blauwmaanzaad, gist, TARWEZEMELEN,
tafelzout, SOJAGRIES, lijnzaad, TARWEMOUTGRIES, SOJAMEEL,
ROGGEMEEL, VOORGEGELATINEERD ROGGEMOUT,
ROGGEMEEL geroosterd, specerijen, voedingszuur (melkzuur,
azijnzuur), suiker, raapzaadolie, TARWEMOUTMEEL,
GERSTEMOUT. Kan sporen van PEULVRUCHTEN bevatten.. 

x

1030118 Baguette-duo klassiek Brood met korst: meel (ROGGE, TARWE), water, tafelzout, gist,
raapzaadolie, TARWEGLUTEN, emulgator SOJALECITHINE,
specerijen. Kan sporen van SESAM bevatten.. Aardappelbrood: meel
(TARWE, ROGGE), water, aardappelvlokken (7%). gist, tafelzout,
TARWEGLUTEN, emulgator SOJALECITHINE, voedingszuur
(azijnzuur, melkzuur). Kan sporen van SESAM bevatten.. 

x

1030116 Baguette-duo zaden/bessen Volkoren roggebrood 
 met zaden: water, ROGGEGRIES, Oerroggebrood
, zonnebloempitten (13%), pompoenpitten (6%), lijnzaad (6%),
ROGGEMEEL, tafelzout, gist, specerijen. Kan sporen van SESAM en
SOJA bevatten.. Roggebrood
 met AMANDELEN en cranberries: ROGGEMEEL (27%)water,
AMANDELEN (16%), cranberries (9%), TARWEMEEL, suiker, gist,
tafelzout, dextrose, Tarwegist
, MOUTMEEL (GERST, TARWE), raapzaadolie. Kan sporen van
SOJA en SESAM bevatten..

x

1010021 Bio bolletje TARWEMEEL*, water, gist, ROGGEMEEL*, zonnebloemolie*, suiker*,
tafelzout, zetmeel, TARWEMOUTMEEL*, TARWEGLUTEN*. *uit
gecontroleerd biologische teelt. Kan sporen van SESAM en SOJA
bevatten..

x

1030037 Bio brood met zaadjes water, zonnebloempitten* (22%), ROGGEMEEL*, ROGGEGRIES*
(7%), SESAM* (7%), lijnzaad* (6%), TARWEMEEL*, tafelzout, gist,
GEPREGELATINEERD ROGGEMEEL*, VOLKOREN ROGGEMEEL*,
voedingszuur melkzuur. *uit gecontroleerd biologische teelt. Kan
sporen van SOJA en PEULVRUCHTEN bevatten.. 

x

1030008 Bio Fins brood meel (ROGGE, TARWE), water, zonnebloempitten, ONGEPELDE
TARWEKORRELS, TARWEZEMELEN, SOJAGRIES, lijnzaad,
TARWEZETMEEL, gist, tafelzout, VOORGEGELATINEERD
ROGGEMOUT, specerijen. Kan sporen van SESAM bevatten.. 

x

1030036 Bio gemengde granen
broden

water, ROGGEMEEL*, TARWEMEEL*, zonnebloempitten*,
ROGGEGRIES*, VOLKOREN SPELTMEEL*, SESAM*, lijnzaad*,
pompoenpitten*, tafelzout, gist*, plantaardige olie* (zonnebloem),
GEPREGELATINEERD ROGGEMEEL*, specerijen*, VOLKOREN
ROGGEMEEL*, voedingszuur melkzuur. *uit gecontroleerd
biologische teelt. Kan sporen van SOJA en PEULVRUCHTEN
bevatten.. 

x

1031029 Bio stokbroodmix TARWEMEEL*, water, ROGGEGRIES*, ROGGEMEEL*, gist,
tafelzout, TARWEGLUTEN*, TARWEMOUTMEEL*,
GEPREGELATINEERD ROGGEMEEL*, voedingszuur melkzuur,
VOLKOREN ROGGEMEEL*. uit gecontroleerd biologische teelt. Kan
sporen van SESAM en SOJA bevatten.. 

x

1011093 Bio-aardappelbroodje TARWEMEEL*, water, aardappelvlokken* (9%), gist, ROGGEMEEL*,
tafelzout, TARWEGLUTEN*, TARWEMOUTMEEL*. *uit gecontroleerd
biologische teelt. Kan sporen van SESAM en SOJA bevatten..

x
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1011124 Bio-klassiek-mix meel* (TARWE, SPELT, SPELT VOLKOREN, ROGGE, Volkoren
roggemeel
), water, pompoenpitten*, zonnebloempitten*, gist, lijnzaad*, SESAM*,
zonnebloemolie*, tafelzout, SOJAGRIES*, suiker*. oppervlak dw. met
natronloog behandeld. *uit gecontroleerd biologische teelt. 

x

1021033 Bio-mini-klassiek-mix meel* (TARWE, SPELT, SPELT VOLKOREN, ROGGE, Volkoren
roggemeel
), water, pompoenpitten*, zonnebloempitten*, gist, zonnebloemolie*,
tafelzout, lijnzaad*, SESAM*, SOJAGRIES*, suiker*. oppervlak dw.
met natronloog behandeld. uit gecontroleerd biologische teelt. 

x

1030009 Boerenbrood meel (ROGGE, TARWE), water, gist, tafelzout, TARWEGLUTEN,
GERSTEMOUT, specerijen, emulgator SOJALECITHINE. Kan sporen
van SESAM bevatten.. 

x

1011159 Bosnisch broodje meel (TARWE, ROGGE), water, suiker, gist, TARWEMOUTMEEL,
raapzaadolie, tafelzout, GERSTEMOUT. Kan sporen van SESAM,
PEULVRUCHTEN en SOJA bevatten.. 

x

1030104 Brood met korst meel (ROGGE, TARWE), water, tafelzout, gist, broodkruiden,
TARWEGLUTEN, raapzaadolie, emulgator SOJALECITHINE. Kan
sporen van SESAM bevatten.. 

x

1012120 Broodje in bloemvorm meel (TARWE, ROGGE), water, VOLKOREN ROGGEMEEL,
TARWEGRIES, SESAM, gist, tafelzout, ROGGEMOUT,
TARWEMOUTMEEL, TARWEGLUTEN, SOJAMEEL, SOJAGRIES,
zonnebloempitten, lijnzaad, dextrose, specerij, voedingszuur melkzuur,
gedroogd ROGGEN ZUURDESEM, raapzaadolie, GERSTEMOUT,
suiker, zetmeel, emulgatoren (mono- en diglyceride van vetzuren,
SOJALECITHINE), verdikkingsmiddel carboxymethylcellulose.

x

1012012 Broodje met pompoenpitten meel (TARWE, ROGGE), water, pompoenpitten (13%), gist, tafelzout,
pompoenolie, raapzaadolie, GERSTEMOUT, TARWEMOUTMEEL,
suiker. Kan sporen van SESAM, SOJA en PEULVRUCHTEN
bevatten.. 

x

1010024 Broodjes meel (TARWE, ROGGE), water, gist, tafelzout, TARWEMOUTMEEL,
GERSTEMOUT, suiker, raapzaadolie. Kan sporen van SOJA en
SESAM bevatten..

x

1012111 Driehoekig granen-
snackbroodje

TARWEMEEL, water, pompoenpitten (4%), zonnebloempitten (4%),
gierst (4%), boekweit (4%), TARWEMOUTGRIES, tafelzout, gist,
TARWEMOUTMEEL, ROGGEMEEL geroosterd, ROGGEMEEL,
suiker, raapzaadolie, GERSTEMOUT. Kan sporen van
PEULVRUCHTEN, SESAM en SOJA bevatten.. 

x

1030126 Gesneden snackbrood ROGGEMEEL, water, TARWEMEEL, gist, tafelzout,
TARWEGLUTEN, GERSTEMOUT, specerijen, emulgator
SOJALECITHINE. Kan sporen van SESAM bevatten.. 

x

1011029 Gezouten snackbroodje meel (TARWE, ROGGE), water, tafelzout, gist, komijn,
GERSTEMOUT, raapzaadolie, voedingszuur (azijnzuur, melkzuur).
Kan sporen van SESAM en SOJA bevatten.. 

x

1011028 Gezouten snackstokje meel (TARWE, ROGGE), water, tafelzout, gist, raapzaadolie,
TARWEMOUTMEEL, GERSTEMOUT, suiker, komijn. Kan sporen van
SESAM en SOJA bevatten..

x

1070124 Glutenvrije broodmengeling Broodje met pompoenpitten: glutenvrij(e) TARWEZETMEEL, water,
pompoenpitten (12%), SOJAMEEL, gist, tafelzout, vlozaadschillen,
pompoenolie (1%), raapzaadolie, verdikkingsmiddel:
hydroxypropylmethylcellulose, rijstmeel, karamelsuikersiroop, kleurstof:
sulfietammoniakkaramel. Kan sporen van SESAM bevatten..
saatenweckerl (zaadbroodje): water, glutenvrij(e) 

x x
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TARWEZETMEEL, lijnzaad, quinoa, zonnebloempitten, boekweit,
SOJAMEEL, gist, raapzaadolie, tafelzout, verdikkingsmiddel
hydroxypropylmethylcellulose, vlozaadschillen, suiker, rijstmeel,
SESAM, karamelsuikersiroop. 

1070127 Glutenvrije broodmix
gesneden

Glutenvrij fitnessbrood: glutenvrij(e) TARWEZETMEEL, water,
zonnebloempitten, SOJAMEEL, wortelen, pompoenpitten, gist,
lijnzaad, tafelzout, gedroogd glutenvrij reiszuurdesem, vlozaadschillen,
rijstmeel, voorgegelatineerd rijstmeel, kleurstof:
sulfietammoniakkaramel, SESAM, suiker, verdikkingsmiddel:
hydroxypropylmethylcellulose, komijn, venkel, koriander, anijs.
Glutenvrij kruidenbrood: glutenvrij(e) TARWEZETMEEL, water,
SOJAMEEL, gist, gedroogd glutenvrij reiszuurdesem, vlozaadschillen,
tafelzout, suiker, venkel, anijs, koriander, voorgegelatineerd rijstmeel,
verdikkingsmiddel: hydroxypropylmethylcellulose, rijstmeel. Kan
sporen van SESAM bevatten.. 

x x

1031005 Grande Ciabatta meel (TARWE, ROGGE), water, olijfolie, gist, tafelzout,
TARWEMOUTMEEL, GERSTEMOUT, raapzaadolie, suiker. Kan
sporen van SOJA en SESAM bevatten.. 

x

1012106 Granen-burger TARWEMEEL, water, SESAM (3%), lijnzaad (3%), zonnebloempitten
(3%), gist, glucosestroop, suiker, raapzaadolie, HAVERVLOKKEN
(HAVERMOUT), TARWEZEMELEN VOOR SPIJZEN,
TARWEGLUTEN, tafelzout, TARWEMOUTMEEL, gedroogd
NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM, dextrose, ROGGEMEEL,
GERSTENKARAMELMOUT. Kan sporen van SOJA bevatten.. 

x

1031043 Groot stokbrood TARWEMEEL, water, gist, tafelzout, raapzaadolie, ROGGEMEEL,
TARWEMOUTMEEL, GERSTEMOUT, suiker. Kan sporen van
SESAM, SOJA en PEULVRUCHTEN bevatten.. 

x

1011172 Hamburgers TARWEMEEL, water, SESAM, gist, glucosestroop, suiker,
raapzaadolie, TARWEGLUTEN, tafelzout, ROGGEMEEL,
GERSTEMOUTMEEL, TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE
TARWEZUURDESEM gedroogd, dextrose. Kan sporen van SOJA
bevatten..

x

1011162 Handgevormde midi-mix Midi roggenbroodjes: meel ROGGE (38%), TARWE), water, gist,
GERSTEMOUT, TARWEMOUTMEEL, raapzaadolie, ROGGEN
ZUURDESEM (ROGGEMEEL, water), voedingszuur (melkzuur,
azijnzuur), tafelzout, suiker. Kan sporen van SESAM, SOJA en
PEULVRUCHTEN bevatten.. Midi-walnootbroodje
: TARWEMEEL, water, WALNOTEN (12%), tafelzout,
GERSTEMOUT, gist, raapzaadolie, suiker. Kan sporen van SOJA en
SESAM bevatten.. Midi-wortelbroodje
: TARWEMEEL, water, ROGGEMEEL, gist, tafelzout, suiker,
raapzaadolie, GERSTEMOUT, TARWEMOUTMEEL, voedingszuur
(azijnzuur, melkzuur). Kan sporen van PEULVRUCHTEN, SESAM en
SOJA bevatten.. 

x

1031057 Holzknecht ROGGEMEEL (43%), water, TARWEMEEL, tafelzout, specerij,
druivensuiker, Tarwegist
, MOUTMEEL (GERST, TARWE), bruine suiker
, raapzaadolie, gist. Kan sporen van SESAM en SOJA bevatten..

x

1030026 Italiaans landbrood meel (TARWE, ROGGE), water, tafelzout, gist, TARWEMOUTMEEL,
voedingszuur (azijnzuur, melkzuur). Kan sporen van SOJA en SESAM
bevatten.. 

x

1010523 Kaiser bolletje meel (TARWE, ROGGE) water, gist, tafelzout, suiker, raapzaadolie,
TARWEMOUT, GERSTEMOUT. Kan sporen van SESAM, SOJA en
PEULVRUCHTEN bevatten.. 

x

1031004 Klein stokbrood TARWEMEEL, water, gist, tafelzout, raapzaadolie, suiker,
ROGGEMEEL, TARWEMOUTMEEL, GERSTEMOUT. Kan sporen 

x
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van SESAM, SOJA en PEULVRUCHTEN bevatten.. 

1012100 Langwerpig granenbroodje TARWEMEEL, water, ROGGEGRIES, TARWEGRIES, tafelzout,
SESAM, gist, TARWEZEMELEN, lijnzaad, SOJAGRIES,
blauwmaanzaad, TARWEMOUTGRIES, SOJAMEEL, ROGGEMEEL,
VOORGEGELATINEERD ROGGEMOUT, ROGGEMEEL geroosterd,
specerijen, voedingszuur (melkzuur, azijnzuur), suiker, raapzaadolie,
TARWEMOUTMEEL, GERSTEMOUT. 

x

1012102 Langwerpig granenbroodje
met sesam

TARWEMEEL, water, SESAM, ROGGEGRIES, TARWEGRIES, gist,
TARWEZEMELEN, lijnzaad, SOJAGRIES, TARWEMOUTGRIES,
tafelzout, SOJAMEEL, ROGGEMEEL, VOORGEGELATINEERD
ROGGEMOUT, ROGGEMEEL geroosterd, specerijen, voedingszuur
(melkzuur, azijnzuur), suiker, raapzaadolie, TARWEMOUTMEEL,
GERSTEMOUT. 

x

1022013 Langwerpig mini-
granenbroodje

TARWEMEEL, water, ROGGEGRIES, TARWEGRIES, SESAM,
tafelzout, gist, TARWEZEMELEN, lijnzaad, SOJAGRIES,
blauwmaanzaad, TARWEMOUTGRIES, SOJAMEEL, ROGGEMEEL,
VOORGEGELATINEERD ROGGEMOUT, ROGGEMEEL geroosterd,
specerijen, voedingszuur (melkzuur, azijnzuur), suiker, raapzaadolie,
TARWEMOUTMEEL, GERSTEMOUT. 

x

1012101 Langwerpig
snackgranenbroodje

TARWEMEEL, water, ROGGEGRIES, TARWEGRIES, lijnzaad,
TARWEZEMELEN, SOJAGRIES, gist, SESAM,
TARWEMOUTGRIES, tafelzout, SOJAMEEL, ROGGEMEEL,
VOORGEGELATINEERD ROGGEMOUT, ROGGEMEEL geroosterd,
specerijen, voedingszuur (melkzuur, azijnzuur), suiker, raapzaadolie,
TARWEMOUTMEEL, GERSTEMOUT. Kan sporen van
PEULVRUCHTEN bevatten.. 

x

1010522 Maan- en sesamzaad
mengeling

meel (TARWE, ROGGE), water, gist, maanzaad, SESAM, tafelzout,
TARWEMOUTMEEL, GERSTEMOUT, suiker, raapzaadolie. Kan
sporen van PEULVRUCHTEN en SOJA bevatten..

x

1013009 Maxi pretzel meel (TARWE, ROGGE), water, tafelzout, raapzaadolie, gist,
TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM
gedroogd, dextrose. Oppervlak is behandeld met natronloog. Kan
sporen van SESAM bevatten. 

x

1012089 Midi granenmix Midi-granenbrood (TARWEMEEL, water, ROGGEMEEL, gist,
tafelzout, TARWEMOUTMEEL, TARWEGLUTEN, VOLKOREN
ROGGEMEEL, amarant (purper), SOJAMEEL, SOJAGRIES,
zonnebloempitten, dextrose, specerij, lijnzaad, voedingszuur melkzuur,
ROGGEMOUT, GERSTEMOUT, TARWEGRIES, gedroogd ROGGEN
ZUURDESEM, raapzaadolie, suiker, emulgatoren mono- en
diglyceride van vetzuren, SOJALECITHINE, verdikkingsmiddel
natriumcarboxymethylcellulose. Kan sporen van SESAM bevatten..)
Midi-langwerpig granenbroodje

 (TARWEMEEL, water, SESAM, ROGGEGRIES, TARWEGRIES, gist,
TARWEZEMELEN, lijnzaad, SOJAGRIES, TARWEMOUTGRIES,
tafelzout, SOJAMEEL, ROGGEMEEL, VOORGEGELATINEERD
ROGGEMOUT, ROGGEMEEL geroosterd, specerijen, voedingszuur
(melkzuur, azijnzuur), suiker, raapzaadolie, TARWEMOUTMEEL,
GERSTEMOUT). Midi-meergranenbroodje (TARWEMEEL, water,
lijnzaad (7%), zonnebloempitten (7%), HAVERVLOKKEN
(HAVERMOUT) (3%), ROGGEGRIES (3%), raapzaadolie, gist,
tafelzout, GERSTEMOUT, TARWEMOUTMEEL, SESAM, suiker. Kan
sporen van SOJA bevatten..) 

x

1010507 Midi kaiserbolletje meel (TARWE, ROGGE), water, gist, tafelzout, suiker, raapzaadolie.
GERSTEMOUT, TARWEMOUTMEEL. Kan sporen van SESAM,
SOJA en PEULVRUCHTEN bevatten.. 

x
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1030121 Mini brood met korst ROGGEMEEL (42%), water, TARWEMEEL, tafelzout, gist,
raapzaadolie, TARWEGLUTEN, venkel, koriander, komijn, anijs,
emulgator SOJALECITHINE. Kan sporen van SESAM bevatten..

x

1021008 Mini-boerenbroodje meel (ROGGE, TARWE), water, gist, tafelzout, TARWEMOUTMEEL,
specerijen, suiker, GERSTEMOUT, NATUURLIJKE
TARWEZUURDESEM gedroogd, raapzaadolie, dextrose,
voedingszuur azijnzuur. Kan sporen van SESAM en SOJA bevatten.. 

x

1020008 Mini-handgemaakt bolletje meel (TARWE, ROGGE), water, gist, tafelzout, suiker,
TARWEMOUTMEEL, GERSTEMOUT, raapzaadolie. Kan sporen van
SESAM, SOJA en PEULVRUCHTEN bevatten.. 

x

1020007 Mini-kaisermix meel (TARWE, ROGGE), water, maanzaad, SESAM, gist, tafelzout,
TARWEMOUTMEEL, GERSTEMOUT, suiker, raapzaadolie. Kan
sporen van PEULVRUCHTEN en SOJA bevatten.. 

x

1022005 Mini-pompoenpittenbroodje meel (TARWE, ROGGE), water, pompoenpitten (17%), gist, tafelzout,
pompoenolie, raapzaadolie, TARWEMOUTMEEL, GERSTEMOUT,
suiker, voedingszuur azijnzuur. Kan sporen van SESAM, SOJA en
PEULVRUCHTEN bevatten.. 

x

1021006 Mini-roggenbroodje meel (ROGGE (33%), TARWE), water, gist, specerijen,
GERSTEMOUT, TARWEMOUTMEEL, raapzaadolie, ROGGEMEEL,
voedingszuur (azijnzuur, melkzuur), tafelzout, suiker. Kan sporen van
SESAM en SOJA bevatten..

x

1022007 Mini-volkorenbroodje VOLKOREN TARWEMEEL, water, zonnebloempitten, TARWEGRIES,
TARWEMEEL, pompoenpitten, gist, tafelzout, HAVERVLOKKEN
(HAVERMOUT), SESAM, lijnzaad, ROGGEMEEL, voedingszuur
(melkzuur, azijnzuur), raapzaadolie, GERSTEMOUT. Kan sporen van
SOJA bevatten.. 

x x

1023002 Mini-zoutbroodje in
kastanjevorm

meel (TARWE, ROGGE), water, gist, raapzaadolie, GERSTEMOUT,
TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM
gedroogd, tafelzout, suiker, dextrose. oppervlak met natronloog
behandeld. Kan sporen van SESAM en SOJA bevatten.. 

x

1023003 Mini-zoutgebak meel (TARWE, ROGGE), water, rijstmeel, tafelzout, gist, raapzaadolie,
TARWEMOUTMEEL, komijn, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM
gedroogd, GERSTEMOUT, dextrose, suiker. oppervlak met natronloog
behandeld. Kan sporen van SESAM en SOJA bevatten.. 

x

1023001 Mini-zoutkrakeling meel (TARWE, ROGGE), water, rijstmeel, tafelzout, raapzaadolie, gist,
TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM
gedroogd, dextrose. oppervlak met natronloog behandeld. Kan sporen
van SOJA en SESAM bevatten.. 

x

1021007 Mini-zoutstang meel (TARWE, ROGGE), water, tafelzout, gist, TARWEMOUTMEEL,
GERSTEMOUT, suiker, raapzaadolie, komijn. Kan sporen van
SESAM en SOJA bevatten.. 

x

1030010 Multigranen brood meel (ROGGE, TARWE), water, ONGEPELDE TARWEKORRELS,
wortelen, pompoenpitten (5%), zonnebloempitten (5%), gierst (3%),
lijnzaad (3%), SESAM (2%), gist, ROGGEN ZUURDESEM
(ROGGEMEEL, water), tafelzout, TARWEKIEMEN, GERSTEMOUT,
TARWEGLUTEN, koriander, voedingszuur azijnzuur, emulgator
SOJALECITHINE.

x

1013068 Prezel TARWEMEEL, water, tafelzout, raapzaadolie, gist,
TARWEMOUTMEEL, gedroogd NATUURLIJKE
TARWEZUURDESEM, dextrose. oppervlak met natronloog
behandeld. Kan sporen van SESAM bevatten.. 

x
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1010513 Resch handgemaakte
bolletjes

meel (TARWE, ROGGE), water, gist, tafelzout, suiker,
GERSTEMOUT, TARWEMOUTMEEL, raapzaadolie, specerijen,
voedingszuur (azijnzuur. melkzuur). Kan sporen van SESAM, SOJA,
en PEULVRUCHTEN bevatten.. 

x

1011037 Roggebroodjes meel (ROGGE, TARWE), water, gist, tafelzout, TARWEMOUTMEEL,
GERSTEMOUT, raapzaadolie, suiker, voedingszuur (azijnzuur,
melkzuur). Kan sporen van SESAM en SOJA bevatten..

x

1012099 Roggen-korstbroodje VOLKOREN ROGGEMEEL, water, ROGGEMEEL, gist, tafelzout,
specerijen. Kan sporen van SESAM en SOJA bevatten.. 

x x x

1011015 Rroggebroodjes meel (ROGGE (38%), TARWE), water, gist, TARWEMOUTMEEL,
GERSTEMOUT, raapzaadolie, suiker, specerijen, tafelzout,
voedingszuur (azijnzuur, melkzuur). Kan sporen van SESAM,
PEULVRUCHTEN en SOJA bevatten..

x

1011147 Rusticaal puntig broodje TARWEMEEL, water, TARWEMOUTMEEL, tafelzout, gist,
ROGGEMEEL, suiker, raapzaadolie, GERSTEMOUT. Kan sporen van
SESAM, SOJA en PEULVRUCHTEN bevatten.. 

x

1011123 Rustiek broodje uit Wachau meel (TARWE, ROGGE), water, gist, tafelzout, suiker,
TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM
gedroogd, dextrose, GERSTEMOUT, voedingszuur (azijnzuur,
melkzuur). Kan sporen van SESAM en SOJA bevatten..

x

1030068 Rustiek roggebrood ROGGEMEEL, water, gist, tafelzout, broodkruiden, raapzaadolie,
GERSTEMOUT. Kan sporen van SESAM en SOJA bevatten.. 

x x

1011189 Rustiek walnotenbroodje TARWEMEEL, water, WALNOTEN (11%), tafelzout, gist,
ROGGEMEEL, raapzaadolie, GERSTEMOUT, TARWEMOUTMEEL,
suiker. Kan sporen van SOJA en SESAM bevatten..

x

1022014 Rustieke mini-broodjesmix meel (TARWE, ROGGE, VOLKOREN TARWEMEEL), water,
pompoenpitten, TARWEGRIES, zonnebloempitten, SESAM, gist,
tafelzout, raapzaadolie, TARWEMOUT, GERSTEMOUT, suiker,
lijnzaad, ROGGEGRIES, TARWEZEMELEN, SOJAGRIES,
HAVERVLOKKEN (HAVERMOUT), specerijen, NATUURLIJKE
TARWEZUURDESEM, dextrose, SOJAMEEL,
VOORGEGELATINEERD ROGGEMOUT, pompoenolie,
ROGGEMEEL geroosterd, voedingszuur (melkzuur, azijnzuur). Kan
sporen van PEULVRUCHTEN bevatten..

x

1031028 Rustieke stokbroodmix Tarwe baguette (TARWEMEEL, water, tafelzout, gist, GERSTEMOUT,
suiker, raapzaadolie. Kan sporen van SOJA, PEULVRUCHTEN en
SESAM bevatten..) walnootbaguette (TARWEMEEL, water,
WALNOTEN (12%), tafelzout, GERSTEMOUT, gist, raapzaadolie,
suiker. Kan sporen van SOJA en SESAM bevatten..) wortelbaguette
(TARWEMEEL, water, TARWEGLUTEN, tafelzout, gist,
TARWEMOUTMEEL, GERSTEMOUT. Kan sporen van SOJA,
PEULVRUCHTEN en SESAM bevatten..) 

x

1031027 Rustieke tarwebaguette TARWEMEEL, water, tafelzout, TARWEMOUT, gist, suiker,
raapzaadolie. ROGGEMEEL, GERSTEMOUT. Kan sporen van SOJA,
PEULVRUCHTEN en SESAM bevatten.. 

x

1021031 Rustieke walnootbroodjes
voor gasten

meel (TARWE, ROGGE), water, WALNOTEN (12%), tafelzout,
GERSTEMOUT, gist, TARWEMOUT, raapzaadolie, suiker. Kan
sporen van SOJA en SESAM bevatten.. 

x

1031026 Rustieke walnoten baguette TARWEMEEL, water, WALNOTEN (12%), tafelzout, ROGGEMEEL,
TARWEMOUTMEEL, GERSTEMOUT, gist, raapzaadolie, suiker. Kan
sporen van SOJA en SESAM bevatten.. 

x

1011073 Sesambagel TARWEMEEL, water, SESAM, suiker, gist, tafelzout, raapzaadolie,
TARWEGLUTEN, GERSTEMOUT, emulgator SOJALECITHINE.

x
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1011070 Snack ciabatta meel (TARWE, ROGGE), water, TARWEMOUTMEEL, gist, olijfolie,
GERSTENKARAMELMOUT gemalen
, aardappelzetmeel, tafelzout, suiker, raapzaadolie. Kan sporen van
SOJA, SESAM en PEULVRUCHTEN bevatten.. 

x

1013017 Snack sodastokje TARWEMEEL, water, gist, raapzaadolie, tafelzout,
TARWEMOUTMEEL, gedroogd NATUURLIJKE
TARWEZUURDESEM, dextrose. oppervlak met natronloog
behandeld. Kan sporen van SESAM bevatten.. 

x

1010506 Snackbolletje meel (TARWE, ROGGE), water, gist, tafelzout, suiker, raapzaadolie,
TARWEMOUTMEEL, GERSTEMOUT. Kan sporen van SESAM,
SOJA en PEULVRUCHTEN bevatten.. 

x

1011092 Snack-maanzaadvlecht meel (TARWE, ROGGE), water, maanzaad, gist, tafelzout,
raapzaadolie, suiker, TARWEMOUT, GERSTEMOUT, voedingszuur
(azijnzuur, melkzuur). Kan sporen van SESAM bevatten..

x

1013070 Snackpretzel met zout TARWEMEEL, water, tafelzout, raapzaadolie, gist,
TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM
gedroogd, dextrose. Oppervlak is behandeld met natronloog. Kan
sporen van SESAM en SOJA bevatten.. 

x

1011187 Snack-roggebroodje meel (ROGGE-(36%), TARWE), water, gist, TARWEMOUTMEEL,
GERSTEMOUT, raapzaadolie, suiker, specerijen, tafelzout,
voedingszuur (azijnzuur, melkzuur). Kan sporen van SESAM,
PEULVRUCHTEN en SOJA bevatten..

x

1011058 Sodabroodje meel (ROGGE (33%), TARWE), water, gist, GERSTEMOUT,
TARWEGLUTEN, tafelzout, ROGGEMOUT, voedingszuur (melkzuur,
azijnzuur). Kan sporen van SOJA en SESAM 

x

1011103 Sportbroodje VOLKOREN TARWEMEEL, water, SOJAMEEL, wortelen (8%),
zonnebloempitten, VOLKOREN ROGGEMEEL, erwten (5%),
WALNOTEN (3%), meel (ROGGE, TARWE), TARWEGLUTEN, gist,
tafelzout, TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE
TARWEZUURDESEM gedroogd, dextrose, voedingszuur (azijnzuur,
melkzuur). Kan sporen van SESAM bevatten..

x x

1053020 Tarte flambée bodem de luxe TARWEMEEL, water, raapzaadolie, tafelzout. x

1010012 Traditioneel hard Duits
broodje voor tussendoor

meel (TARWE, ROGGE), water, gist, tafelzout, TARWEMOUTMEEL,
GERSTEMOUT, raapzaadolie, suiker. Kan sporen van SESAM en
SOJA bevatten..

x

1030017 Urfahr brood meel (ROGGE, TARWE), water, tafelzout, gist, specerijen,
GERSTEMOUT. Kan sporen van SESAM en SOJA bevatten.. 

x

1011018 Vinschgau-broodje meel (TARWE, ROGGE), water, gist, tafelzout, TARWEMOUTMEEL,
specerijen, suiker, GERSTEMOUT, raapzaadolie, voedingszuur
(azijnzuur, melkzuur). Kan sporen van SESAM en SOJA bevatten.. 

x

1012014 Volkoren cake VOLKOREN TARWEMEEL, water, zonnebloempitten, TARWEMEEL,
TARWEGRIES, pompoenpitten, gist, HAVERVLOKKEN
(HAVERMOUT), SESAM, lijnzaad, tafelzout, TARWEGLUTEN,
ROGGEMEEL, GERSTEMOUT, raapzaadolie, voedingszuur
(azijnzuur melkzuur). Kan sporen van SOJA en PEULVRUCHTEN
bevatten.. 

x x

1030109 Volkoren roggebrood water, VOLKOREN ROGGEMEEL, Oerroggebrood
 (24%), ROGGEMEEL, lijnzaad, tafelzout, gist, specerijen. Kan sporen
van SESAM en SOJA bevatten.. 

x x x

1030007 Volkoren speltbrood met
lupine

VOLKOREN SPELTMEEL, water, Gemalen spelt producten
 (vlokken, meel, zemelen, MOUTMEEL), zonnebloempitten,
SOJAGRIES, appelpoeder, ROGGEMEEL, gist, tafelzout, suiker, 

x x
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aardappelvlokken, gedroogd VOLKOREN ROGGEZUURDESEM. Kan
sporen van SESAM, MELK, PEULVRUCHTEN en EIEREN bevatten..

1012098 World champion broodje TARWEMEEL, water, zonnebloempitten, ROGGEMEEL, maanzaad,
SESAM, SOJAGRIES, HAVERVLOKKEN (HAVERMOUT), tafelzout,
gist, lijnzaad, GERSTEMOUT, TARWEMOUTMEEL, suiker,
raapzaadolie. Kan sporen van PEULVRUCHTEN bevatten.. 

x

1013008 Zoete staaf soda meel (TARWE, ROGGE), water, tafelzout, raapzaadolie, gist, komijn,
TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM
gedroogd, dextrose, voedingszuur (melkzuur, azijnzuur). oppervlak
met natronloog behandeld. Kan sporen van SESAM bevatten.. 

x

1013058 Zouten broodje TARWEMEEL, water, gist, rijstmeel, tafelzout, raapzaadolie,
TARWEMOUTMEEL, NATUURLIJKE TARWEZUURDESEM
gedroogd, dextrose. oppervlak met natronloog behandeld. Kan sporen
van SOJA en SESAM bevatten.. 

x
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