Zaden
en pitten
ZADEN EN PITTEN GEVEN BROOD VAAK EEN STOER EN
ROBUUST UITERLIJK. MAAR WIST JE DAT ZE BROOD OOK EXTRA
VOEDINGSWAARDE GEVEN? ZADEN EN PITTEN ZIJN VEELAL
RIJK AAN ONVERZADIGDE EN DUS GEZONDE VETTEN. OOK
HEBBEN ZE INVLOED OP HET GEHALTE AAN VITAMINES EN
MINERALEN IN BROOD. BOVENDIEN ZORGEN ZADEN EN
PITTEN VOOR UITEENLOPENDE SMAKEN. HIERMEE KAN DE
AMBACHTELIJKE BAKKER EEN GEVARIEERD EN UITGEBREID
ASSORTIMENT AANBIEDEN.
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Deze informatie wordt u aangeboden door
uw ambachtelijke (banket)bakker

