
Broodmixen van Korenmolen Nooit Gedagt(versie 01-11-2016) 
Broodmixen (incl. zout, zonder gist) van licht naar donker 

 

 Molenwit: een heerlijke witbroodmix van tarwebloem met toevoeging van melkbroodpoeder. 

 Winterbroodmix (okt-mrt): een winters witbrood met lichte smaak van speculaas en vanille 

 Molenbruin (volkoren licht): een lichte bruinbroodmix bestaande uit 67% volkorenmeel en 33% tarwebloem (met enzymen en 
ascorbinezuur). 

 Volkoren donker: een donkere bruinbroodmix op basis van 64% volkorenmeel, 30% tarwebloem en 6% roggemeel (met 
enzymen en ascorbinezuur) met toevoeging van bruinbroodpoeder. 

 Maïsmeergranenbrood : een lichtgeel meergranenbrood met maïskorrels  

 Milano: een fris licht meergranenbrood met meloenpitten, gierst en lijnzaad 

 Biesbosch licht: een licht meergranenbrood met zaden, pitten, vlokken en specerijen 

 Oat & Barley: stevig licht meergranen naar Engelse traditie met gerst en haver 

 Pain du Soleil: een heerlijk licht meergranenbrood met extra veel zonnebloempitten 

 Toscane: een (licht) meergranenbrood met pompoenpitten, lijnzaad en olijfolie die het brood een Italiaans karakter geven. 

 Multikorn: een licht meergranenbrood met kleine zaden en pitten 

 Bergmix Licht:  een krachtig licht meergranenbrood, met lijnzaad zonnebloempitten en zemelen 

 Panda: meergranenbrood met zonnebloempitten, gierst en sesamzaad ; een deel van de opbrengst is voor het WNF 

 Woudkoren biologisch (Skal 026994): halfdonker meergranenbroodmix van 100% milieuvriendelijk geteelde ingrediënten 

 Pain du Moulin biologisch (Skal 026994): licht meergranenbroodmix met een vleugje komijnzaad 

 Waldkorn Classic: het klassieke meergranenbrood  

 Grof meergranen donker: een stevig donker meergranenbrood met veel vezels (op bestelling ook zonder zout mogelijk) 

 Bosbeekmix: Donker meergranenbroodmix met zaden en pitten 

 Hugo de Brootmix: Oud meergranen met Spelt, Emmer en Eenkoorn (oergranen) 

 Pain de Provence: halfdonker meergranenbrood met zaden en specerijen 

 Pain Honoré: een zadenrijk meergranenbrood met lijnzaad, havervlokken en zonnebloempitten 

 Pain d’Ardeche: volkoren brood met veel volkorenmeel van de molen, zonder zaden maar met gemoute vlokken. 

 Fitkoren donker: een donkere meergranenbroodmix op basis van volkorenmeel, tarwebloem, roggemeel en toevoeging van 
lijnzaad, sesamzaad en zonnebloempitten. 

 Vikorn: een stevig donker meergranenbrood met multivitaminen en ijzer, rijk aan zonnebloempitten, lijnzaad en sesamzaad. 

 Bergmix donker: een stevig donker meegranenbrood met veel zaden en pitten 

 Pain de Lozère: krachtig donker meergranen met roggebloem, haver- en tarwezemelen, gierst en havervlokken 

 Vikorn Volvezel: een donkere variant van Vikorn, met extra toegevoegde vezels 

 Waldkorn donker: donker volkoren meergranenbrood met zonnebloempitten en havermout 

 Vestingdonker: de donkerste meergranenbroodmix van Korenmolen Nooit Gedagt 
Luxe broodmixen (inclusief zout, zonder gist) 

 Rozijnenbrood: een goed gevuld rozijnenbrood op basis van tarwebloem 

 Stokbroodmix: speciale mix voor stokbroden en pistolets 

 Vruchtennotenbrood volkoren: een compact volkorenbrood rijk gevuld met noten, rozijnen en vruchten 

 Vruchtennotenbrood bruin: een licht volkoren brood gevuld met abrikozen, papaya, dadels en noten 

 Walnotenvruchtenbrood (donker): donker vruchtennotenbrood rijk gevuld met walnoten en rozijnen 

 Vruchtenmaisbrood: verfrissend gevuld maïsbrood met rozijnen, abrikozen en ananas ; speciaal voor de vruchtenliefhebber.  

 Appelkaneelbrood: een heerlijk fris en fruitig brood met appel, rozijnen en kaneel ; lekker voor tussendoor  

 Tomatenbroodmix: een mix met gedroogde tomaatjes en paprika voor diverse toepassingen (brood, bolletje, focaccia) 

 Ciabatta-/pizzamix: speciale mix van Durum tarwe voor ciabatta’s, pizza’s en andere fijne deegwaren 

 Pikante kaasbroodmix: een broodmix met kaas en gedroogde tomaatjes 

 Pikant tomatenbroodmix: de pikante uitvoering van de tomatenbroodmix 

 Italiaanse kruidenbroodmix: een gekruid Italiaans brood met ui en EKO Italiaanse kruiden (brood,bolletje,focaccia) 

 Rozemarijn knoflookbroodmix: een pittig gekruid brood met rozemarijn en knoflook (brood,bolletje,focaccia) 

 Mediterrane broodmix biologisch (Skal 026994): een pittige EKO luxebrood met paprika, tomaat, geelwortel en prei 

 Romeins kruidenbroodmix: een hartig luxebrood met paprika, ui en kruiden 

 Pestomix: een hartig luxebrood met o.a. pestokruiden 

 Focacciabroodmix: een gekruid Italiaans brood met olijven en rozemarijn (brood,bolletje,focaccia) 

 Cranberriebroodmix: een heerlijk zoet en fruitig brood ; ook lekker zonder beleg 

 Winterbroodmix (okt-mrt): een heerlijk winters witbrood met speculaaskruiden en vanillesuiker 
 

Openingstijden: zaterdag van 10-17 uur en donderdag, vrijdag en zondag van 13-17 uur.  


