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Product:  Teff broodmix 4 kg 

Omschrijving:  Mix voor de bereiding van speciaal brood. 

Werkwijze/dosering: Recept voor broodbakmachine; 500 gram mix, 10 gram gedroogde gist, 320 

ml water.  

Recept voor handmatige bereiding: Meng alle ingrediënten en kneed het 20 

minuten tot een mooi deeg. Laat het deeg ca. 45 minuten afgedekt rijzen. 

Vervolgens het deeg plat drukken, doorslaan, kneden en opbollen. Doe het 

deeg in de vorm en laat het nogmaals 75 minuten rijzen. Bak het brood ca. 35 

minuten op 220 graden (heteluchtoven 210 graden). Kleine broodjes ca. 8-10 

minuten afbakken op 210 graden (heteluchtoven 200 graden).       

Ingrediënten:  %  Origine: Productie: Herkomst Allergenen*: 

volkorenmeel   35 % 

  teff         ZA 

tarwegluten   25 %     DE,FR,BE, EU 
AT 

zonnebloempitten  10 %     NL   AR,CN,EU,US 
havervlokken  6 %       BE,DE,FR 
lijnzaad   6 %       DE,FR,GB,KZ,MD, 

PL,RU,CZ,SE 
tarwekiemen   5 %       CA,DK,DE,FR,GB, 

US,SE 
gerstemout    3 %    DE   DE 
bakkerszout   2 %    GB 
emulgatoren   2 % 

E472e     zonnebloem,   EU 
,raapzaad 

E471     palm   MY   MY 
(RSPO-MB) 

E481      palm     MY 
(RSPO-SG) 

plantaardige olie en vet  2 % 
raap       NL   AU,EU,UA,RU 

stabilisator   <1 % 
calciumcarbonaat       ES 

suiker (gebrand)  <1 %   suikerbiet  NL   NL 
meelverbeteraar  <1 % 
ascorbinezuur       CN   CN 
enzymen   <1 %     DK   DK,FI   tarwe 
 
* De wettelijke allergenen worden hier uitsluitend vermeld wanneer deze niet reeds in de 

(vetgedrukte) ingrediëntnaam staan. 
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Droge stof 91% 
Zware metalen: Gehalte voldoet aan EU wetgeving 
 
Overzicht allergenen in specifieke grondstoffen 
Nr. Allergeen:    Nr. Allergeen: 
1.0 gluten   +  8.1 amandelen - 
1.1 tarwe   +  8.2 hazelnoten - 
1.2 rogge   -  8.3 walnoten - 
1.3 gerst   + 8.4 cashewnoten - 
1.4 haver   +  8.5 pecannoten - 
1.5 spelt   -  8.6 paranoten - 
1.6 kamut   -  8.7 pistachenoten - 
2.0 schaaldieren  -  8.8 macadamianoten - 
3.0 ei   - 9.0 selderij - 
4.0 vis    -  10.0 mosterd - 
5.0 aardnoten   -  11.0 sesamzaad - 
6.0 soja   -  12.0 zwaveldioxide - 
7.0 melk   -  13.0 lupine - 
8.0 noten  - 14.0 weekdieren - 
- = recept zonder allergeen + = recept met allergeen 
Kan sporen van glutenbevattende granen, ei, soja, melk en lupine bevatten. 
 
Voedingswaarde per 100 gram (op basis van berekening): 
Energie (kJ)    1657 kJ 
Energie (kcal)    396 kcal 
Vet, waarvan    13,6 g 
- Verzadigd    3,3 g 
- Enkelvoudig onverzadigd  2,0 g 
- Meervoudig onverzadigd  1,4 g 
Koolhydraten, waarvan  37,5 g 
- Suikers    2,7 g 
- Zetmeel    29,9 g 
Vezels     8,1 g 
Eiwitten    30,5 g 
Zout     2,29 g 
  
Microbiologie: 
Totaal kiemgetal   ≤ 1.000.000 
Osmofiele gisten   ≤ 10.000 
Osmofiele schimmels   ≤ 1.000 
Enterobacteriaceae   ≤ 100.000 
Listeria monocytogenes  ≤ 10 
Salmonella    afwezig in 25 gram 
 
Dit product bevat geen genetisch gemodificeerde ingrediënten conform de Verordeningen 
1829/2003/EG en 1830/2003/EG. 
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