Cake
Aardbeiencake 800 gr
Advocaat cake 800gr
Amercian brownie
Appeltaartmix
Bakzolder biscuitmix 1kg
Bakzolder cakemix 800 gr
Bakzolder speculaasmix *
Bitterkoekjescake 800 gr
Boterkoekmix
Café noir cake 800 gr
Carrot cake 500 gr
Citroen mascarpone cake 800 gr
Double choc cake 800 gr
Frambozencake 800 gr
Fruity cake 800 gr
Herfstcake 800 gr *
Kaneelkruidencake 400 gr
Karamelcake 800 gr
Koekjesmix
Kruidcake 800 gr
Mix voor cupcakes 500 gr
Mix voor scones
Mix voor sloffenbodem
Panettone cake 500 gr
Quarqy cake 500 gr
Red velvet cake 500 gr
Ruby chocolade cake 800 gr
Speculaascake 400 gr*
Stroopwafelcake 800 gr
Suikervrije cakemix 500 gr
Tulband mix
Vegan cakemix
Watermeloencake 500 gr
Wondercake 800 gr

Cake met stukjes aardbei
Cake met advocaatsmaak
Zacht smeuïg, bakken in brownieblik
Smaakvolle basis voor appeltaart
Luchtige basistaart, om te vullen en te decoreren
Vanillecake
Mix voor speculaas en kruidnootjes
Mix met stukjes bitterkoekjes, amarettosmaak
Zachte boterkoek, bakken in boterkoekblik
Cake met stukjes koffiekoekjes
Cake om zelf te vullen met wortel
Toppertje! Zacht-romige citroencake
Intense chocoladecake
Cake met stukjes framboos en witte chocolade
Cake met appel, mango, passievrucht
Cake met kaneel, gember, kruidnagel
Cake met veel kaneel
Cake met karamelstukjes en noten
Koekjes blijven vormvast tijdens het bakken
Cake met kruiden en specerijen
Heerlijk luchtige cupcakes
Luchtige scones
Ook voor gevulde koek of kano's
Klassieke cake met fruit en fruitextracten
Frisse, compacte cake
Dieprode cake met chocoladesmaak
Roze chocoladecake met cranberry en witte chocola
Kruidige cake met de smaak van speculaasjes
Toppertje! Cake met stukjes stroopwafel
Zoetstof: lactitol en sorbitol
Basismix voor tulband, evt. zelf te vullen
Geen dierlijke grondstoffen
Rode cake met chocoladestukjes
Amandelsmaak, met biscuitbolletjes en parelsuiker

*= seizoensproduct, niet altijd leverbaar

Voor 2 cakes, boter en ei toevoegen
Voor 2 cakes, boter en ei toevoegen
Voor 2 porties, boter, ei en water toevoegen
voor 1 appeltaartbodem
Water en ei toevoegen
Voor 2 cakes, boter en ei toevoegen
Ook voor gevuld speculaas, recepten op verpakking
Voor 2 cakes, boter en ei toevoegen
Voor 1 boterkoek
Voor 2 cakes, boter en ei toevoegen
Voor 1 cake, wortel, water en olie toevoegen
Voor 2 cakes, boter en ei toevoegen
Voor 2 cakes, ei en water toevoegen
Voor 2 cakes, boter en ei toevoegen
Voor 2 cakes, boter en ei toevoegen
Voor 2 cakes, water en ei toevoegen
Voor 1 cake, water en ei toevoegen
Voor 2 cakes, boter en ei toevoegen
Voor +- 30 koekjes, ei en boter toevoegen
Voor 2 cakes, water toevoegen
Voor +-16 cupcakes, boter en ei toevoegen
Voor +-15 scones
Voor 2 sloffenbodems, boter en ei toevoegen
Voor 1 cake of tulband, boter en ei toevoegen
Voor 1 cake, kwark of yoghurt en ei toevoegen
Voor 1 cake, boter (of olie) en ei toevoegen
Voor 2 cakes, boter en ei toevoegen
Voor 1 cake, boter en ei toevoegen
Voor 2 cakes, boter en ei toevoegen
Voor 1 cake, of koekjes, boter, ei water en zout toevoegen
Voor 1 tulband, boter en ei toevoegen
Voor 1 cake, olie en water toevoegen
Voor 1 cake, boter en ei toevoegen
Voor 2 cakes, boter en ei toevoegen
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€
€
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€
€
€
€
€
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€
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€
€
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6,95
6,95
5,95
3,50
5,25
6,95
5,95
6,95
3,25
6,95
4,95
6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
4,50
6,95
3,25
6,95
3,25
5,75
3,75
4,95
4,95
4,75
6,95
4,95
6,95
6,95
3,95
3,75
4,95
6,95

Broodbakmixen
Artipan 1kg
Bruin brood all-in 1kg
Maisbrood all-in 1kg
Meergranen donker all-in 1kg
Meergranen licht all-in 1kg
Volkorenbrood all-in 1kg
Wit brood all-in 1 kg
Losse meelsoorten
Maismeel 1kg
Tarwe bloem 1 kg
Volkoren fijn 1kg
Volkoren grof 1kg
Zeeuws bloem 1kg

Diversen
Pannekoekenmix 1kg
Gist,droog, 125 gram
Gist, droog, pond
Banketbakkerssroom bakvast
Banketbakkerssroom koud

Geschikt voor handmatige verwerking maar ook voor de broodbakmachine
Mix voor koolhydraatarm brood
Voor 2 broden, water en gist toevoegen
Mix voor bruin brood
Voor 2 broden, water toevoegen
Mix voor maisbrood
Voor 2 broden, water toevoegen
Mix voor donker meegranenbrood
Voor 2 broden, water toevoegen
Mix voor licht meergranenbrood
Voor 2 broden, water toevoegen
Mix voor volkorenbrood
Voor 2 broden, water toevoegen
Mix voor witbrood
Voor 2 broden, water toevoegen

Biologisch

Voor maisbrood of tortilla's

Tarwekorrel heeft minder zetmeel, eiwit is vochtiger en heeft minder bindkracht. Minder geschikt om brood te bakken.
Wel voor koekjes, speculaas, stroopwafels etc.

Melk en ei toevoegen

Om tegelijkertijd met het deeg mee te bakken
Om te gebruiken op afgebakken gebak

water toevoegen
water toevoegen
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5,25
2,95
3,25
3,95
3,95
3,95
2,95

€
€
€
€
€

4,25
1,95
2,50
2,50
2,50

€
€
€
€
€

3,50
2,75
7,25
3,75
3,75

