Koopmans
Biologisch
Koopmans heeft sinds begin jaren 90 een breed
assortiment biologische meel- en bloemsoorten
van uitstekende kwaliteit. Hiermee sluit u aan bij de
vraag van de klant en bakt u smaakvolle biologische
producten waar klanten zeker voor terugkomen.
Het Koopmans BIO assortiment bestaat uit:
TARWE
Al onze biologische meel- en bloem
soorten zijn gemalen van zorgvuldig
geselecteerde partijen biologisch
geteelde tarwe van hoogwaardige
en constante kwaliteit.
Broodbloem
De biologische broodbloem is
relatief hoog in eiwit en ideaal voor
het bereiden van gistdegen.
Volkorenmeel
De biologische volkorenmeelsoorten
hebben goede bakeigenschappen
en zijn uitermate geschikt voor
producten op volkoren basis,
zoals volkorenbrood.
Patisseriebloem
De biologische patisseriebloem
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Trends in voeding
Natuurlijke, duurzame en gezonde
voeding gaat steeds meer van een
trend naar een nieuwe standaard.
Ook biologische producten maken
daar een belangrijk onderdeel van uit
en zijn niet meer weg te denken uit

heeft een relatief hoog gehalte aan
zetmeel en een laag gehalte eiwit,
wat het zeer geschikt maakt voor
patisserieproducten.

het hedendaagse assortiment dat de

ROGGE
Koopmans is specialist in het
verwerken van rogge tot mooie
meel- en bloemsoorten.
De biologisch geteelde rogge
wordt, net als de tarwe, zorgvuldig
geselecteerd op kwaliteit en daarna
vermalen tot een mooie kwaliteit
roggebloem en -meel.

Stichting SKAL.

Roggebloem en -meel
Het biologische roggemeel en
-bloem is heel geschikt voor het
maken van diverse koeksoorten
en voor andere producten met
rogge als basis.

consument verwacht.
Koopmans biologische grondstoffen
vallen onder het keurmerk van de

SKAL-nummer 001167
Certificaatnummer 997070

Puur vanuit de oorsprong

Met de biologische bloem- en meelsoorten van Koopmans
bakt u smaakvolle producten van goede kwaliteit.

Koopmans Biologisch Assortiment
RW
TA E

GG
RO E

BROODBLOEM
EKO Wit

VOLKORENMEEL
EKO Volkoren Basis
EKO Volkoren Plus
EKO Volkoren Prémix
EKO Volkoren Molenmeel

ROGGEBLOEM
EKO Roggebloem

ROGGEMEEL
EKO Geschoonde Rogge
EKO Rogge Prémix

PATISSERIEBLOEM
EKO Banket

Voor klantspecifieke wensen
gaan we graag met u in gesprek.

Koopmans producten worden ontwikkeld en zorgvuldig getest
in ons KIEM innovatie centrum. Vanuit de pure graankorrel
creëren we de mooiste natuurlijke grondstoffen voor onze klanten.
Puur vanuit de oorsprong!
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Contact en meer informatie
Bezoek onze website of bel of e-mail ons
T. 058 294 84 94
E. info@koopmansmeel.nl
W. www.koopmansmeel.nl

