
Nedertarwe is graan van dichtbij met 
hoogwaardige bakkwaliteit. Dat lijkt 

vanzelfsprekend maar is eigenlijk bijzonder. 
Lange tijd werd buitenlands graan beter geacht 
voor gebruik in de bakkerij. Na veel research 

kunnen we trots zeggen dat Nedertarwe ook 
uitstekend geschikt is om smaakvol brood te 
maken. En dat scheelt heel veel kilometers!

Weten waar je voedsel vandaan komt.  
Dat zijn we door de jaren heen een beetje 

kwijtgeraakt. Met Nedertarwe weet je 
exact waar jouw brood vandaan komt. Van 
de akkers van Hollandse boeren die we 

persoonlijk kennen, via de collecteur naar 
de molenaar. Van daar naar de vakkundige 
handen zoals die van Bakkerij Schreuder.

Brood gemaakt van Nedertarwe heeft een 
stevige, krokante korst en is heerlijk 

mals van binnen. Met verder vooral 
natuurlijke ingrediënten en weinig zout, 
is brood van Nedertarwe echt puur brood.  

Wie het proeft, is er dol op.

BIJZONDER 
HOLLANDS DAAROM 

BIJZONDER
BIJZONDER 

EERLIJK 

BIJZONDER 
SMAAKVOL

Boeren die Nedertarwe verbouwen vinden 
duurzaamheid belangrijk. Ze stimuleren de 
biodiversiteit door hun akkerranden te 
voorzien van bloemenranden, verbeteren 

de bodemkwaliteit van hun akkers, 
beperken gewasbestrijdingsmiddelen en 

hun CO2-uitstoot. Kiezen voor Nedertarwe 
is kiezen voor een gezonder en rijker 

Nederlands landschap.

BIJZONDER 
DUURZAAM

Scan de 
QR-code

Op www.bakkerijschreuder.nl 
lees je het hele verhaal achter 
Nedertarwe en geven we antwoord 
op de meest gestelde vragen! 

GOED 
VERHAAL



Als schakel tussen de boeren en de 
molenaar haalt de graancollecteur 

de tarwe op. Al het graan wordt van 
overal uit Nederland over het water 

aangevoerd. Zo worden er weinig 
kilometers over de weg gemaakt.

“Het heeft jaren 
geduurd, maar met 
passie en vakmanschap 
is het gelukt om 
Nederlands graan 
van topkwaliteit te 
ontwikkelen. Ik ben er 
trots op dat bakkers 
nu met Nedertarwe 100% 
Hollands, heerlijk en 
duurzaam brood kunnen 
produceren. ”

“Goed voor ons brood en voor 
volgende generaties. Wij 
gaan er 100% voor! U ook?” 

Wit, bruin, volkoren én banket.  
Versgebakken producten van Nedertarwe  

zijn tegelijkertijd krokant en mals. Super 
lekker dus. Precies zoals producten van  
de ambachtelijke bakker horen te zijn.

“Net als ik, telen alle 
gecertificeerde Nedertarwe 
boeren volgens een 
duurzaam programma. 
Innovatief en met oog 
voor de natuur”

HIER KOMT 
HET GRAAN 
VANDAAN

VAN BOER 
NAAR MOLENAAR 

DAT PROEF JE

DUURZAAM 
KWALITEITSGRAAN

WIETSE SCHIERE
MEESTER BOULANGER

KOR SCHREUDER
BAKKER SCHREUDER

ARIE PIETER NOORDERMEER
NEDERTARWE BOER,  
OUDENHOORN

WIM WESTERBEEK
MOLENAAR

De deskundige molenaars 
van Koopmans Meel 
halen het beste in de 
graankorrel naar boven. 
Met één van de modernste 
molens van Europa maken 
zij topkwaliteit bloem 
en volkorenmeel van 
Nedertarwe.

WIJ MAKEN ER 
BLOEM EN MEEL VAN


