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Kneip: voltarwemeel
Kneip speciale: voltarwemeel + gluten
Kneip nature: voltarwemeel + gluten
Krockbloem: gemalen tarwebrokjes + gluten + witte bloem
Krock pure: tarwebrokjes 100%
Volkoren: gemengd tarwemeel + tarwevlokken
Roggebloem: wit
Roggemeel: bruin, heel donker, op steen gemalen
7 Granen: tarwe, gerst, spelt, maïs, rogge, soja, haver
Multi-granen (bleek/donder): tarwe, gerst, spelt, maïs, rogge, haver, soja, zonnepit,
lijnzaad, gierst
Havena: haverzemelenbloem
Campagne bruin: mengeling van tarwemeel, tarwevlokken, mout (heel donker)
Tyrolermeel: tarwe, rogge, gerst, haver, zonnepit, soja, lijnzaad, gierst, mout (heel
donker)
Tarwevlokken: geplette tarwe
Zemelen-bloem: 25% zemelen + witte bloem
Speltmeel: 100% spelt op steen gemalen
Volkoren (fijn/grof)

Witte bloemsoorten
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Dua: eiwitgehalte 10.5; asgehalte 560
Tria: eiwitgehalte 11; asgehalte 560
Tria Speciale: eiwitgehalte 11.5; asgehalte 560
Quatra: eiwitgehalte 11,5; asgehalte 560
Quatra Speciale: eiwitgehalte 12; asgehalte 560
Ariane: eiwitgehalte 12; asgehalte 560
Ariane Speciale: eiwitgehalte 12.5; asgehalte 560
Campina: boerenbloem

Verschillende specialiteiten
•

•

•

•

•
•

Campina bloem: Deze witte bloem is verkregen door geselecteerde tarwe en
roggevariëteiten.
Deze bloem verzekert u en langdurige versheid voor brood en pistolets.
Campagne bruin: Deze bruine bloem is vervaardigd uit diverse soorten tarwe verrijkt
met moutmeel.
Het is een typisch brood met zeer donker kruim en een mooie kruimstructuur.
Multi-granen (bleek/donker): Deze bloem is een speciale samenstelling van diverse
granen en zaden.
Het geeft een licht bruin brood met een luchtige kruim.
Tyroler meel: Dit is een originele mengeling rijk aan diverse Oostenrijkse
graansoorten.
Van deze bloem maakt men een brood met een donkere kruim.
Haveno: Deze bloemsoort is een speciale mengeling van 51% tarwe en 49%
havervolkorenmeel, rijk aan onverzadigde vetzuren.
Abdijbloem (grof/donker): gemalen tarwebrokjes + witte bloem

