
Graan en meel natuur

boekweitmeel rogge geplet 

boekweitgrutten rogge hele korrel 

boekweit hele korrel roggemeel volkoren 

bulgur roggebloem 

couscous rugbrød mix

eenkoorn korrel spelt hele korrel 

eenkoorn volkoren spelt volkorenmeel 

eenkoorn bloem speltbloem 

emmer korrel tarwe hele korrel 

emmer volkoren tarwemeel volkoren 

emmer bloem tarwebloem Witte Wieken 

gierst hele korrel tarwebloem Rooseboom

gierstemeel (bltoek) teff bruin/wit

gort Woudkoren 

gerstekorrel Zeeuws bloem 

gerstebloem zemelen 

Grobbemeel Boschbruin

geplette haver vijf granenmeel

haver hele korrel Bakmixen natuur

havermout appeltaartmix natuur

kruidkoekmix blini-mix

maïskorrel cake mix

maïsbloem kruidkoekmix

maïsmeel volkoren poffertjesmix

muesli speculaasmix natuur

muesli (basis) Rijsmiddel

pannenkoekenmeel verse gist

pannenkoekenmeel donker gedroogde gist

pastabloem / durum gist EKO bioreal

pizzameel zuurdesem Lecker’s

polenta natriumbicarbonaat (baking soda)

rijst risotto baldo wijnsteen bakpoeder EKO

rijst basmati wit 

rijst basmati bruin 

rijst zilvervlies rond 

rijst zilvervlies lang Honing

rijst wit rond diverse soorten honing uit de streek



Bakproducten/diversen Overige

abrikozen gedroogd EKO broodbakblik - groot

ahornsiroop klasse A broodbakblik - klein

ahornsiroop klasse C rijsmandjes rond ø 19 cm /   500 gr

amandelen rijsmandjes rond ø 22 cm / 1000 gr

amandelen geschaafd rijsmandjes rond ø 24 cm / 1500 gr 

amandelspijs rijsmandjes ovaal ø 22 cm /   500 gr

appelstroop EKO rijsmandjes ovaal ø 36 cm / 1250 gr

appel/perenstroop EKO rijsdoek linnen

appelstroop rinse EKO broodmesjeshouder en mesjes 

bakkerszout gejodeerd

cranberries EKO Franse deegroller (beukenhout)

dadels zonder pit EKO bakkwastje met houten handvat (klein, middel en groot)

gemengde notenpasta schietplankje

glutenpoeder (Protea) risotto lepel

hazelnoten pollepel met punt

hazelnoten/rozijnenpasta pollepel hartje (+ glimlach)

koekkruiden Deense deegklopper

koolzaadolie maatlepeltje hout

krenten EKO deegschraper AKG

lijnzaad EKO broodzak AKG (x 10)

maanzaad blauw molenbroodplank

maanzaad blauw bakkersmes

moutpoeder receptenkaarten De Vriendschap

natriumbicarbonaat receptenboekje: broodbakken met de hand - AKG 
olijfolie ext. vergine EKO receptenboekje: broodbakken in de broodbakmachine - AKG 
olijfolie Neolea bakboek: Meesterlijk Brood - Robèrt van Beckhoven (deel 1)
olijfolie Neolea (Korfu) bakboek: Meer Meesterlijk Brood - Robèrt van Beckhoven (deel 2)
pijnboompitten EKO kook-/bakboek: Het grote Sinterklaas kookboek
pindakaas Hollands Bakboek
pompoenpitten EKO
pompoenpitolie EKO

pruimen EKO speculaasplank - vier figuren

rietsuiker wit EKO speculaasplank - bakkersvrouw

rozijnen EKO speculaasplank - bakker
sesamolie EKO koekjes uitsteker: molentje, hartje, Sinterklaas
sesamzaad EKO ovensteen chamotte
speculaaskruiden molenschort De Vriendschap
sinaasappel-/citroensnippers boekjes Molens in Nederland (diverse  talen)

suikerchips Peulvruchten

tahin bruine bonen  EKO

tarwe griesmeel EKO witte bonen 

vijgen kapucijners EKO
vruchtjes (geconfijt) spliterwten  
walnotenolie EKO kikkererwten EKO
yogi thee classic EKO bruine linzen EKO
zeezout fijn/grof EKO rode linzen EKO
zonnebloempitten EKO groene linzen Dupuis EKO
zonnebloem olie EKO zwarte bonen EKO
molenbol rode nierbonen EKO

kookboek: Proef Weesp
speculaasplank - twee figuren


