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Op onze molen worden alle meelsoorten en meelmengsels gemaakt van biologische granen die in de Wieringermeer
zijn verbouwd. Alle soorten meel worden bij ons op de molen met windkracht en tussen molenstenen gemalen, op
uitzondering van het pastameel en de Zeeuwse bloem. Deze laatste twee soorten kopen wij in bij De
Commandeursmolen te Mechelen.
Niet biologisch graan heet ‘gangbaar’. De enige niet biologische meelsoorten die wij verkopen zoals gangbaar
maïsmeel, gangbaar gerstebloem en gangbaar mashela worden door onze collega molenaars van korenmolen De
Ruiter te Vreeland voor ons gemalen. Op deze manier blijven de biologische en gangbare meelsoorten in het
productieproces gescheiden. Deze drie soorten meel worden veel gekocht door klanten uit Ethiopië, Eritrea en
Somalië.
Als er op de verpakking staat dat het een volkorenmeel is, betekent het ook dat het een volkorenmeel is. De hele
graankorrels worden vermalen. Er wordt niets uitgehaald en er wordt niets aan toegevoegd. Alle voedingswaarden
blijven aanwezig in het meel. De houdbaarheid is daardoor ook beperkt. Dit alles in tegenstelling tot het meeste
volkorenmeel wat in de grote winkels wordt verkocht. Grote meelfabrieken mogen bijvoorbeeld de zeer voedzame
kiemen uit het meel halen waardoor het meel vele malen langer houdbaar wordt. Logischer wijs wel veel minder
gezond en voedzaam. Gek genoeg mag het wettelijk de naam vol-korenmeel blijven voeren. Bij ons krijgt u al het
gezonde uit het graan binnen. Wilt u écht gezond volkoren spelt- of tarwebrood eten, bakt u het zelf van ons meel.
Speltbrood in de winkels bevat meestal slechts 40% spelt en de rest is tarwe; toch mag het speltbrood heten. Alle
enkelvoudige meelsoorten zoals tarwemeel, speltmeel, roggemeel bevatten geen toevoegingen. In de
broodmengsels zoals Boschbruin en Woudkoren worden miniem broodverbeter middelen toegevoegd.
Honing kopen wij in bij kleine imkers uit de regio. Omdat het moeilijk is om eko honing te kunnen garanderen,
hebben wij gekozen voor de streekhoning waar veel mensen met pollenallergie en hooikoorts baat bij hebben. Het
kleinschalige karakter van de imkerijen staat garant voor prima, smakelijke honing zonder toevoegingen.

Graan en meel natuur
appeltaartmix
boekweitmeel
boekweitgrutten
boekweit hele korrel
bulgur
cakemix
couscous
gierst hele korrel
gierstemeel (bltoek)
gort
gerstebloem
Grobbemeel
geplette haver
haver hele korrel
havermout
kruidkoekmix (650 gr.)
maïsbloem
maïsmeel volkoren
muesli
pannenkoekenmeel
pannenkoekenmeel donker
pastabloem / durum
pizzameel
poffertjesmix
polenta
rijst lange witte korrel
rijst risotto baldo
rijst basmati wit
rijst basmati bruin
rijst zilvervlies rond
rogge geplet
rogge hele korrel
roggemeel volkoren
roggebloem
speculaasmix
spelt hele korrel
spelt volkorenmeel
speltbloem
geplette spelt
tarwe hele korrel
tarwemeel volkoren
Witte Wieken tarwebloem
tarwebloem Rooseboom
Woudkoren
Zeeuws bloem
zemelen
Weesper blond
Weesper volkoren
Boschbruin
vijf granenmeel

Bakproducten
abrikozen gedroogd EKO
ahornsiroop klasse A
ahornsiroop klasse C
amandelen
amandelen geschaafd
amandelspijs
appelstroop EKO
appel/perenstroop EKO
appelstroop rinse EKO
bakkerszout gejodeerd
cranberries (gedroogd)
dadels zonder pit EKO
gemengde notenpasta
glutenpoeder (Claro)
hazelnoten
hazelnoten/rozijnenpasta
koekkruiden
koolzaadolie
krenten EKO
lijnzaad EKO
lijnzaad EKO
lijnzaadolie
maanzaad blauw
moutpoeder
natriumbicarbonaat
olijfolie ext. vergine EKO
pijnboompitten EKO
pindakaas
pompoenpitten EKO
pompoenpitten EKO
pompoenpittenolie EKO
pruimen EKO
rietsuiker wit EKO
rozijnen EKO
sesamolie EKO
sesamzaad EKO
sesamzaad EKO
sesamzaad EKO
speculaaskruiden
sinaasappel snippers
suikerchips
tahin
tarwe griesmeel EKO
vijgen
vislokaas
vruchtjes
walnoten gepeld
walnotenolie EKO
yogi thee classic EKO

zeezout fijn/grof EKO
zonnebloempitten EKO
zonnebloempitten EKO
zonnebloem olie EKO
zuurdesem Lecker’s
Meel (gangbaar)
gerstebloem (sigem/imendi)
maïsmeel volkoren (bokolo/adorra)
milocorn (mashela/sorghum)
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Rijsmiddelen
verse gist
gedroogde gist
gist EKO bioreal
volkoren spelt
zuurdesempoeder EKO
zuurdesem Lecker’s
natriumbicarbonaat
Overige
broodbakblik - groot
broodbakblik - klein
brood: molenzonnebol
molenschort De Vriendschap
receptenkaarten
speculaas uitstekers
ansichtkaarten
ansichtkaart Bernard
bouwkaarten molen

Peulvruchten
bruine bonen EKO
witte bonen
kapucijners EKO
spliterwten
kikkererwten EKO
bruine linzen EKO
rode linzen EKO
groene linzen Dupuis EKO
zwarte bonen EKO
rode nierbonen EKO

Honing
acacia EKO
eucalyptus EKO
sinaasappelbloesem EKO
witte klaver EKO
thijm EKO
boerenhoning
Gooise honing - walnoot
Gooise honing – 250 gr.
Gooise honing – 500 gr.
Weesper honing
Honing Almere

Boeken:
Broodbakken in de oven - AKG
Broodbakken in de broodbakmachine - AKG
Molens in Nederland boekje in meerdere talen
Het grote Sinterklaas kookboek
Boekje Historisch Weesp
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