Beste Brood van Nederland

Het beste brood van Nederland
is uitverkocht!

Sinds 1998 bakken wij Halls desem volkorenbrood van Ölands
Landvetten, een tarwesoort verbouwd op Boerderij De Kruytbosch in Hall. Helaas komt aan het Halls desem volkorenbrood,
in 2013 uitgeroepen tot het Beste Brood van Nederland, een
einde. De laatste oogst is volledig mislukt waardoor er ook geen
zaaigoed beschikbaar is voor toekomstige oogsten uit Hall.
Streekproduct

In 2013 werd het Halls desem volkoren brood uitgeroepen tot het Beste Brood van
Nederland door NieuwVers (Foodlog en Urgenda). Niet alleen de samenwerking met
de boer en molenaar (transparante manier van kostprijs bepalen etc.) heeft ons veel
kennis en energie gebracht maar ook het winnen van deze prijs. Wij kregen meer
naamsbekendheid en het aantal klanten groeide. Het resultaat is dat wij nog meer
onze focus zijn gaan richten op wat we echt belangrijk vinden. Lekker, smakelijk brood
op een zo duurzaam mogelijke manier gebakken. Hier gaan we mee verder, we zetten
zelfs een nieuwe stap.

Nieuwe desembakkerij
in de Steenstraat 81 in Arnhem

Naast onze huidige bakkerij in De Steeg openen wij 9 november a.s. een
nieuwe biologische desembakkerij/bakkerscafé en winkel in Arnhem. De

Sinds 2011 heeft het Halls desem volkoren een keurmerk ‘Erkend Streekproduct’
(SPN). Het brood zal uit de SPN-database verwijderd worden. Aan de jarenlange samenwerking, gebaseerd op vertrouwen, geen protocollen, contracten of regels, komt
nu een einde. In dit project hebben wij met heel veel plezier samengewerkt met de
boer en de molenaar van de Witte Watermolen in Arnhem.

broodproductie wordt gesplitst. In de bakkerij in De Steeg blijven we onze

Granen uit de streek

Puur ambachtelijk Brood & Meer.

Wij gaan nu op zoek naar nieuwe boeren in onze omgeving die graan zoals: tarwe,
rogge en spelt voor ons willen verbouwen. Wij willen graag nieuwe broodsoorten
bakken zodat er weer nieuwe streekproducten uit deze regio ontstaan.

vertrouwde busbroden bakken. In de nieuwe bakkerij in de Steenstraat
bakken wij ons assortiment biologisch desembrood maar ook croissants en
andere lekkernijen. Hierdoor kunnen wij onze winkel- en horecaklanten een
nog breder assortiment brood en viennoiserie aanbieden.

www.bakkerijtomvanotterloo.nl

