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OPENINGSTIJDEN
maandag
08.00 – 12.15 en 13.00 – 17.30 uur
dinsdag
08.00 – 12.15 en 13.00 – 17.30 uur
woensdag
GESLOTEN (bakken eventueel op bestelling)
donderdag
08.00 – 12.15 en 13.00 – 17.30 uur
vrijdag		
08.00 – 12.15 en 13.00 – 17.30 uur
zaterdag
08.00 – 15.00 uur

Ons assortiment

Brood - wit
Lekker gevarieerd, heerlijk van smaak
Witbrood wordt gebakken van tarwebloem. Hier zijn de
aanwezige zemelen grotendeels uitgezeefd.

Bruinbrood
•
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•
•
•
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8 ons/4 ons

Vloerbrood
Vloerbrood maanzaad
Vloerbrood sesamzaad
Vloerbrood tijger
Casinobrood
Vloerbrood rond
Knipbrood
Kort bruin
Boeren bruin
Boer vloer

Gewenste eigenschappen
Goed witbrood heeft prima bakeigenschappen;
de volgende productkenmerken zijn met elkaar in balans:
• Broodvolume;
• Korsteigenschappen (kleur en geaardheid);
• Kruimstructuur en -samenhang;
• Kruimkleur;
• Afwerking;
• Malsheid;
• Aroma.

Brood - volkoren
Rijk aan vitamines en voedingsvezel
Volkorenbrood kenmerkt zich door de zichtbare aanwezigheid van een grote hoeveelheid tarwezemelen. Omdat
veruit de meeste delen van de graankorrel terug te vinden
zijn in volkorenmeel, bevat volkorenbrood meer vitamines
en voedingsvezel dan wit- en tarwebrood.
Typen volkorenbrood
Volkorenbrood heeft meestal dezelfde verschijningsvormen als wit- en tarwebrood, zoals knip-, rond- of
vloerbrood. Daarnaast varieert volkorenbrood in de grof- of
fijnheid van de zemelen.
Gewenste eigenschappen
Bij goed tarwebrood zijn de volgende productkenmerken
met elkaar in balans:
• volume;
• bakeigenschappen;
• korsteigenschappen (kleur en geaardheid);
• kruimstructuur en -samenhang;
• kruimkleur;
• afwerking;
• malsheid;
• aroma.

Het belang van volkorenmeel
Volkorenmeel is het belangrijkste bestanddeel van volkorenbrood. Uiteraard moet dat afkomstig zijn van tarwe met
de juiste bakeigenschappen. Het volkorenmeel bestaat
voor een belangrijk deel uit zetmeel, zemelen en eiwitten.
Net zoals bij tarwe en witbrood speelt de kwaliteit van het
eiwit een belangrijke rol. Die belnvloedt het glutennetwerk
tijdens het kneden. Het glutennetwerk is bepalend voor
het gashoudend vermogen van het deeg en het eindproduct. Dit zien we onder andere terug in de kruimstructuur
van het brood.

Volkorenbrood
•
•
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Vloerbrood
Vloer volkoren maanzaad
Vloer volkoren sesamzaad
Vloer volkoren tijger
Kort volkoren
Volkoren casino

Typen witbrood
Witbrood is grofweg te verdelen in grootbrood (zoals rond-,
knip-, casino of vloerbrood) en kleinbrood. Kleinbrood is
er in tal van zachte, krokante en gevulde verschijningsvormen. Daarnaast zijn er nog specifieke witbroodsoorten,
zoals bijvoorbeeld stokbrood, ciabatta en pitabroodjes.

8 ons/4 ons

Het belang van tarwebloem
Tarwebloem is het belangrijkste bestanddeel van witbrood. Het moet uiteraard de juiste bakeigenschappen
hebben. Tarwebloem bestaat voor een belangrijk deel
uit zetmeel en eiwitten. De kwaliteit van het eiwit is erg
belangrijk, omdat die het glutennetwerk tijdens het
kneden beïnvloedt. Het glutennetwerk is bepalend voor
het gashoudend vermogen van het deeg en het eindproduct. Dit zien we onder andere terug in de kruimstructuur
van het brood. Sommige soorten witbrood vereisen specifieke soorten tarwebloem.

Witbrood
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Vloerbrood
Vloer wit maanzaad
Vloer wit sesamzaad
Vloer wit tijger
Vloerbrood
Casinobrood
Mosselbrood
kKrt wit
Melkbrood
Wit plus

8 ons/4 ons

Brood - meergranen
Lekker, gezond en altijd verrassend
Meergranenbrood bevat naast de traditionele tarwebloem
ook andere granen of zaden. De vraag naar meergranenbrood groeit. Kennelijk waardeert de consument de variatie
in kleuren, geuren en smaken. Specifieke ingrediënten
kunnen aan elk brood een eigen imago verlenen.
Dit kan samenhangen met gezondheid (verrijkt met vezels),
authenticiteit (paarse tarwe uit Australië) of luxe (verrijkt
met pompoenpitten). Broodbakkers spelen daar op in door
telkens nieuwe varianten te bedenken.

Standaard assortiment
Ingrediënten en hun eigenschappen
(Nutritionele eigenschappen en bijzonderheden!
Amarant
Rijk aan ijzer, calcium, magnesium,
fosfor, kalium en lysine. Bevat ook veel
vitamine B en E. Amarant heeft een vrij
sterke, moutachtige smaak in de kruim.
Boekweit
Boordevol vitamines en mineralen.
Boekweitzaadjes hebben een
noot-achtige smaak.
Gerst
Bevat veel onverzadigde vetzuren,
vitamine E en voedingsvezels.
Gierst
Rijk aan niacine, vitamine B6 en foliumzuur, mineralen en sporenelementen.

Lupine
Bevat veel eiwit en prebiotisch
werkende voedingsvezels.
Maïs
Bevat naast veel caroteen (vitamine Al)
een hoog gehalte van het
'sporenelement koper
Pompoenpitten
Rijk aan eiwitten en ijzer.
Quinoa
Rijk aan eiwit, onverzadigde vetzuren en
lysine. Daarnaast bevat quinoa veel
calcium, fosfor, vitamine B en vitamine E.
Rijst
Rijk aan vitamine B.

Haver
Rijk aan vitamine B, vitamine E,
linolzuur en voedings vezels.

Rogge
Bevat veel ijzer en calcium

Lijnzaad
Bevat onverzadigde vetzuren
en vitamines

Sesamzaad
Rijk aan eiwit en meervoudig
onverzadigde vetzuren.

Soja
Rijk aan mineraten en linolzuur.
Spelt
Bevat veel vitamine B en methionine.
Spelt geeft het brood een nootachtige
smaak.
Tarwe
Boordevol vitamines en zeer gezond
voor de dagelijkse voeding.
Paarse tarwe
Zorgt voor een karakteristieke kleur
en kruimstructuur.
Voedingsvezel
Belangrijk voor een goede darmwerking.
Zonnebloempitten
Rijk aan cholesterolverlagende,
onverzadigde vetzuren.
Zuurdesem
Geeft het brood een rijke smaak.
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Waldkorn, 8 ons/4 ons
Waldvloer
Waldkorn donker
Waldkorn vloer
pPnk ribbon vloer, meergranenbrood*
Chia boekweit, 8 ons/4 ons
Columbus
Sunflower, 4 ons
Speltbrood, 8 ons/4 ons, brood zonder toevoegingen
Davit, 400 gram, lang(vloer), vitaminen B1, B2, B12,
C en ijzer, meergranen*
Toendra, 8 ons/4 ons
Waldkorn zuurdesem, vloer, 8 ons/4 ons
Waldkorn half afgebakken, kl. bol zuurdesem
Belgische hoeve, half afgebakken, kl. bol zuurdesem
Belgisch hoevebrood, 8 ons, 4 ons, 10% meel,
10% roggebloem
Vikorn, 8 ons/4 ons
Maïsbrood, 4 ons
Prokorn, 4 ons, brood zonder melkbestanddelen
Ochtendgloren, 4 ons, donkere broodsoort
Zeebonk
Moutbink, 8 ons/4 ons
Zeeuws witbrood, 8 ons/4 ons, 10% meel
Zeeuws kort wit
Zeeuwse Vlegel, 100% natuurbrood van Zeeuwse bodem

* MEERGANENBROOD 8 ons/4 ons
verrijkt met voedingsvezels: tarwe, haver, erwten,
gierst, zonnebloempitten, lijnzaad, sesamzaad, maïs.

Typen meergranenbrood
Meergranenbrood is er in vele vormen, maten en soorten.
Er is ook onderscheid mogelijk op basis van kruimkleur
(van licht tot donker}, kruimstructuur (van fijn tot grof ) en
vullingsgraad (veel of weinig granen en zaden).
Van amarant tot zonnebloempit In meergranenbrood
is een grote variatie aan granen en zaden te verwerken.
Algemeen gebruikte ingrediënten zijn onder andere
zonnebloempitten, lijnzaad en havervlokken. Ook minder
bekende producten, zoals amarant, paarse tarwe, quinoa,
sorghum en spelt, zijn zeer geschikt voor meergranenbrood. Behalve als bloem, meel of hele korrel laten de
meeste granen en zaden zich ook gemout, gepoft, geroosterd, getoast en als krokante korrel toepassen.
Gewenste eigenschappen
• Bevat verschillende granen en zaden;
• Specifieke geur, kleur, smaak en voedingswaarde;
• Een behoorlijk volume;
• Goede bak- en korsteigenschappen (kleur en geaardheid};
• Goede kruimstructuur en -samenhang;
• Mals en aromatisch;
• Verwerkbaar in verschillende vormen en maten.

Luxe
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Klein brood
EIGEN ASSORTIMENT
• Bolusbroodje, luxe broodje in bakje
• Kwarkbol
• Herfstbroodje, gevuld breekbrood,
luxe en rijkelijk gevuld
• Roggeknar
• Suikerbrood
• Lentelust, donker brood met spijs
• Puntjes
• Cadet
• Eierkoek
• Bruine bol
• Krentenbol
• Boterkoek
• Mueslibol
• Bolus
• Roombrood
• Croissants
• Room croissants
• Ham-kaas croissants
• Minipuntjes, c.q.-broodjes
• Mini bruine puntjes, c.q. –broodjes
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Kaiserbrood
Maïsbollen
Italiaanse bol
Waldkornbol hard/zacht
Waldkornpunt zacht
Surinamers
Kampioentjes
Ciabatta’s
Hamburger brood
Columbusbol chia boekweit
Pyramide wald triangle
Pyramide maïs triangle
Picobello’s
Hard broodje wit/bruinsesam/
maanzaad/tijger
Pistolets wit/bruin/wald
Koffiekoek, rond en lang
Oublies
Gangmakers appel/kersen/abrikoos
Appelmeisjes
Appelbollen korst/deeg
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Appelflappen, ook suikervrij
Amandelbroodjes
Abrikozenslof
Gevulde koek
Worstenbrood
Saucijs
Ham-kaasbroodje
Ragoutbroodje
Satébroodje
Frikadelbroodje
Hotdogbroodje
Pecanbroodje
Donuts
Oliebollen
Deense lux
Berliner bollen
Kersenflappen
Belgische papkoek
Rijstevlaaitjes

Wat is nou eigenlijk spelt?
Spelt is een graansoort, net als tarwe en rijst. Het wordt wel
het 'oergraan' genoemd. Het onderscheidt zich van andere
'bedekte' granen doordat het kaf niet met de korrel vergroeid is. De granen zitten boordevol voedingsstoffen en is
daarmee de gezondste onder de granen. Spelt is een zeer
eitwitrijke graansoort. Er zit 10 tot 25% meer eiwitten in
spelt dan in ieder ander tarwesoort. Verder bevat het veel
comlexe B vitaminen waaronder foliumzuur en nicotinezuur alsmede vitamine E en de mineralen ijzer, magnesium

en fosfor. Plus een groot aantal hoogwaardige onverzadigde vetzuren. Supergezond! Door de hoge water
oplosbaarheid wordt het makkelijk opgenomen door het
lichaam waardoor er geen voedingsstoffen verloren gaan.
Spelt is zeer geschikt voor mensen met een tarwe allergie.
Wel zitten er veel gluten in dus voor diegenen met een
glutenallergie is het misschien een minder goede keuze.
Alhoewel de gluten in spelt van een andere samenstelling
zijn dan de gluten die in tarwemeel zitten.

Rozijnenbrood/sukadebrood
Tulband rozijn klein/groot
Tulband wit klein/groot
Rozijnen stoetjes 120% vulling
Sukade stoetjes 120% vulling
Stol groot
Stol klein
Kruidenbrood
Staven
Kransen
Letters

CreationS Sunflower

Harde broodsoorten

CreationS Sunflower is een premix voor de bereiding
van zonnebloempittenbrood. CreationS Sunflower is
bij uitstek geschikt voor grooten kleinbroodsoorten en
specialiteiten zoals baguettes en Jamineerproducten.
De mix bevat een hoog aandeel van zonnebloempitten
en zaden zoals lijnzaad en geroosterd sesamzaad. De
degen zijn soepel, tolerant en zeer goed verwerkbaar
in ambachtelijke en industriële processen. Uw brood
is zeer mals en heeft een spekkige eeteigenschap. De
rijke vulling van zonnebloempitten en zaden maakt uw
brood zeer karakteristiek. Hoe hoger de dosering van
CreationS Sunflower, hoe malser het brood.
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Columbus Chia boekweit
Broodmix met zout voor de bereiding van licht meergranenbrood. Het Columbus Chia boekweit brood is
zoals de naam al zegt, gemaakt van een mix van Chia
en boekweit.
Chia-zaad komt oorspronkelijk uit Midden-Amerika.
Het werd al gebruikt door de oude Azteken lang
voordat Columbus Amerika ontdekte.
Het Chia-zaad is een bron van gezonde omega-3
vetzuren en andere voor de mens belangrijke voedingsstoffen, zoals vezels, antioxidanten, eiwitten, vitaminen
en mineralen. Boekweit is rijk aan koolhydraten, vezels,
vitamine Bl, vitamine B6 en verschillende mineralen.
Het zorgt, samen met het Chia-zaad, spelt, lijnzaad en
gierst voor een stevig, voedzaam brood, dat bovenal
ontzettend lekker is.

Stokbrood groot/klein (vloer)
Stokbrood bruin groot/klein (vloer)
Waldkorn stokbrood, ook met zuurdesem
Kaas/ui stokbrood
Knabbelbrood
Voorgebakken stokbrood met zuurdesem wit, per 2st.
Pizza Hawaï/salami
Sara/Abraham
Gesorteerde r.b. koekjes voorverpakt
Gesorteerde zout/kaas koek
Chocokoek rond
Chocokoek hoef
Kersenkoek
Apfelstrudels

Korstwerk
• Picantobroodje
• Kroketbroodje
• Kaasbroodje
• Frangipan
• Rondo’s aardbei/vrucht
• Plaatcake appel/kersen
• Jam carré’s
• Appel carré’s
• Beemsterkaasbroodje
• Piri piri broodje
•
Al deze broodjes zijn ook verkrijgbaar in gesorteerde
broodjes met zaad.
Al het korstwerk is dan ook verkrijgbaar in mini’s.

Eigen bak
UIT EIGEN OVEN
• Ontbijtkoek, naturel
• Ontbijtkoek, kandij
• Ontbijtkoek, rozijn
• Ontbijtkoek, volkoren
• Zeeuwse koek
• Cake
• Cake voorverpakt, gesneden
• Muffin
• Brownies
• Seizoens cake
TAART EN GEBAK
• Slagroom/mokka/vruchten
8 ptn / 12 ptn / 14 ptn / 16 ptn
• Appeltaart
• Cijfertaart
• Taart half-om-half
• Slag-/mokka strip
• Boerenjongens strip
• Fototaarten
• Petit fours (met foto od logo)
• Tompouce
• Aardbeivlaaitjes
• Slof
• Soesjes
• Chipolata marsepein
8 ptn / 12 ptn / 14 ptn / 16 ptn
• Petit glaceë

vlaai
• 8 ptn of 10 / 12 ptn
aardbei, tropical, caramel,
bosbessen, appel/kruimel,
advocaat, kersen, Christoffel,
ananas
groot assortiment BONBONS
• Zeevruchten
• Truffels
assorti GEBAK (los)
• Slagroompunt
• Mokkapunt
• Vruchtenpunt
• Appelpunt
• Kwark, aarbei, kiwi, natural, peer
• Chipolata punt
• Advocaat punt
• Soezen
• Banaansoes
• Rum-rozijnsoes
• Sinaasappelschelp
• Sacherpunt
Voor speciale dingen graag even bellen!
In de winkel ligt een heel boekwerk met
voorbeelden van speciale taarten van
foto’s of andere figuren.

ook chipolata marsepein + fondant.
vierkante taarten:
• Slagroom/mokka/vruchten
16 / 20 / 25 / 30 / 35 ptn
• Taart met foto of logo

Ook voor BRUILOFTEN en feesten
uw bakker
• Bruidstaarten
• Receptie gebak

Bij een bijzondere dag hoort een
bijzondere taart. Voor iedere feestelijke gelegenheid is er een passende
taart. Jarig, trouwen of een nieuwe
baan? Een prachtige verse taart zorgt
ervoor dat het echt een feestelijke
dag wordt.
Wilt u slagroom, aardbeien, mokka,
vruchten, advocaat, chipolata of
marsepein? Of wilt u twee smaken?
Wij maken voor elk feest de juiste
traktatie. u wordt bij ons verleid door
de vele soorten gebak en lekkernijen, die allen hun aandacht van de
banketbakkers hebben gekregen.
Alle taarten in vele soorten en maten,
worden gevuld met zuivelproducten
van topkwaliteit. Smaakvol gedecoreerd met vers fruit en echte chocolade. De heerlijkste smaakbelevingen
zowel zoet als fris, proeft u ook in de
verschillende soorten vlaaien.
In de webshop vindt u een groot deel
van het assortiment taarten, vlaaien,
feesttaarten en gebak. Bijna alles
is mogelijk bij Bakkerij vd Bunder.
Heeft u een bijzondere wens of wilt
u een taart die misschien niet in de
webshop staat, laat het ons weten.
Onze producten zijn verkrijgbaar
in onze winkel te Ovezande of op
andere verkooppunten:
Rijdende winkel Wim Koens, Nisse
Supervers Gerda, Nieuwdorp
Supermarkt Ad Hoek, Lewedorp
Bezorgbakker Raimo, 's-Heerenhoek

