
De Broodkaart
van Jan Linders
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De beste bakker, wie bepaalt dat? U!
Onderzoeksbureau GfK vraagt elk jaar de mening van 
Nederlandse consumenten. In de categorie Brood  
krijgt Jan Linders keer op keer de hoogste gemiddelde 
waardering. Ook dit jaar beoordeelde u – onze klant – 
ons brood en banket als het beste van Nederland! 

Korengoud: Elke dag heerlijk vers

Illustratie: Jo. Wijnhoven - 1995



Korengoud: Elke dag heerlijk vers
Traditie anno nu 
Korengoud is brood met een  
rijke bakkerstraditie. In de ruim 
50 jaar van ons bestaan hebben 
we bij Jan Linders ambachtelijke 
bereidingswijzen en recepturen 
steeds op een geheel eigen wijze 
toegepast. Vanzelfsprekend 
halen we zoveel mogelijk grond-
stoffen van boeren uit de streek 
en bakken we de broden dichtbij 
huis in onze Limburgse  bakkerij. 
Daarnaast zoeken we steeds 
naar nieuwe manieren om de 
smaak en de houdbaarheid te 
verbeteren. De afgelopen twee 
jaar hebben we al onze broden 
en recepten  helemaal opnieuw 
ontwikkeld. We zijn trots op het 
resultaat. U proeft de echte,  
volle broodsmaak, het brood is 
nóg malser dan voorheen en 
eerlijker dan ooit: 
•  zonder e-nummers  

en melkbestanddelen  
(m.u.v. melkwit brood)

• zonder soja (m.u.v. Woudkorn)

Vers gebakken, vers gesneden
Gaat er iets boven de geur  
van versgebakken brood?  
Bij Jan Linders vinden we van 
niet. We bakken een groot deel 
van ons assortiment de hele  
dag door vers voor u af en ver-
pakken ze ter plekke voor u.  
Op de broodafdeling vindt u al 
onze Korengoud broden ook 
ongesneden. Aan u de keuze:  
laat u het brood ter plekke snijden 
of snijdt u thuis zelf de plakken 
af in elke gewenste dikte? 

Overmorgen nog ovenvers
Na drie dagen is ons brood nog 
even lekker als toen het net uit  
de oven kwam. Hoe is dat moge-
lijk? Onze bakkers hebben voor 
de Vloerbroden en Bakkers-
broden een uniek, natuurlijk 
bloemmengsel ontwikkeld waar-
door het brood veel langer vers 
blijft. De exacte samenstelling 
blijft geheim, de overheerlijke 
smaak is dat al lang niet meer. 

Iets waar u elke dag weer van geniet, daar besteden  
we bij Jan Linders extra veel aandacht aan.  
We houden van brood en bakken ons Korengoud 
assortiment elke dag met veel liefde voor u.  
Mooie, ambachtelijke broden en nieuwe smaak - 
variaties die u alleen bij Jan Linders vindt. Jaar na  
jaar uitgeroepen tot beste brood van Nederland! 

Met Korengoud maakt u meer van uw ontbijt en lunch, high-tea en 
borrelhapjes. Elke dag iets bijzonders voor een heel gewone prijs.

Ontdek ons ruime assortiment
Op deze broodkaart vindt u al onze broden bij elkaar. U ziet: Jan Linders 
heeft brood voor iedereen en voor elk moment van de dag. Voor uw 
gemak hebben we de broden onderverdeeld in drie categorieën:
Karakterbrood: rustiek brood van biologisch molengraan.
Vloerbrood: traditioneel gebakken brood uit de steenoven.
Bakkersbrood: 12 heerlijke variaties van boeren wit tot donker spelt.

Bron
van energie
In brood zitten koolhydraten.  
Die geven uw lichaam energie.  
Vezels zorgen voor een voldaan  
gevoel en zijn goed voor: 
•  een goede werking van de darmen
•  een goede stoelgang
•  een verminderde kans op het   

ontstaan van hart- en vaatziekten



Onze Karakterbroden
 Biobrood donker meergranen
Traditioneel biologisch meergranenbrood. De biologische 
tarwe is gemalen op echte molenstenen. Afgewerkt met 
diverse zaden en pitten.

 Biobrood zonnepit 
Van dit klassieke recept hebben we een echt Karakter-
brood gemaakt. 100% biologisch tarwe, overstrooid met 
zonnepitten en rechtstreeks op de ovenvloer gebakken. 

 Biobrood volkoren
Voor dit volkorenbrood maken we uitsluitend gebruik van 
hele graankorrels. De korst is lekker stevig en krokant en 
afgewerkt met roggebloem.

 Bio desem donker meergranenbol
Robuust, ambachtelijk brood boordevol kracht en smaak. 
Extra vezelrijk dankzij de toevoeging van zaden en pitten. 
Ongesneden het lekkerst: thuis een dikke plak afsnijden 
en royaal beleggen.

 Bio Kamut bol
Het beste van Kamut en spelt komt samen in één 
Karakterbrood. De herkomst van deze twee oergranen  
is volledig traceerbaar en 100% biologisch. Minstens zo 
belangrijk: dit brood is ongelooflijk lekker!

 Biobrood ciabatta stokje
Traditionele Italiaanse ciabatta van biologisch tarwe, 
gevuld met overheerlijke olijven. Lekker zó uit de hand, 
belegd met mozzarella, basilicum en tomaat, bij de soep 
of borrel. 

 Bio noot/rozijn bol
Het deeg van deze ciabatta is rijkelijk bestrooid met 
noten en rozijnen. Uit de oven komt een temperamentvol 
brood met een onmiskenbaar Italiaans karakter. Beleg is 
bijna overbodig. 

Ambachtelijk

karakter
brood gemaakt van 
authentiek molengraan
Biologisch Karakterbrood: pure smaak, 
goudeerlijk karakter. Voor dit brood 
nemen we de tijd. Eerst laten we de 
biologische graansoorten op 
ambachtelijke wijze malen door de 
Commandeursmolen in het Zuid-
Limburgse Mechelen. Daarna laten we 
het brood extra lang rijzen én rusten.  
Tot elk brood perfect op smaak is. 
Biologisch, natuurlijk en onweerstaan-
baar lekker. De pure, ambachtelijke 
kwaliteit van vroeger, vandaag bij 
Jan Linders.

Molengraan 
Bij meel dat op molenstenen is gemalen, blijven de 
smaak, kleur, aroma’s en structuur het beste behouden. 
Dat komt omdat de temperatuur niet boven de 40  
graden uitkomt en de kiemen mooi intact blijven. 
 Tijdens het bakken krijgt het brood hierdoor een heel 
eigen karakter. U ruikt het direct als u de verpakking 
van Karakterbrood opent: heerlijk geurend brood 
waar u direct van wilt proeven. 

Handwerk 
Alle Karakterbroden worden met de hand gevormd, 
waardoor elk brood letterlijk zijn eigen karakter krijgt. 
Geen brood is hetzelfde! 

Extra lange rijstijden 
Door de lange rijstijden krijgt Karakterbrood nóg  
meer eigenheid. Vergelijk het met wijn die beter 
wordt als ze de tijd krijgt om op smaak te komen. 
Door het brood de rust te geven om goed te rijzen  
is de korst lekker dun en krokant. 

















“Echte smaak begint bij natuurlijke grondstoffen.
Tegenwoordig heet het ‘biologisch’, maar vroeger kenden mensen niets anders. Onze watermolen stamt uit 1200, dus het graan 
dat hier door de eeuwen heen is gemalen, heeft heel wat generaties gevoed. We vinden het prachtig dat Jan Linders ons meel 
gebruikt in haar Karakterbrood. Dat een supermarkt op zo’n manier kiest voor ambachtelijke kwaliteit is heel bijzonder.” 
Raoul Schyns, Meester-molenaar, Commandeursmolen

Invriezen? 
Gewoon  
in onze
verpakking
Al het brood van Jan Linders is  
in te vriezen, gewoon in de eigen 
verpakking. Vries het direct bij 
thuiskomst in. Leg de broden  
in de diepvries niet tegen elkaar 
aan, dan zullen ze snel rondom 
bevriezen. 



 Vloer Vijfgranen 
Een smakelijke melange van vijf verschillende zaden en 
granen: lijnzaad, lupinezaad, zonnepitten, sesamzaad en 
haver. Verrassend licht en heerlijk rijk van smaak. 

 Vloer Berglander 
Een specialiteit uit Limburg. Gemaakt met rogge en 
zuurdesem, zodat het vloerbrood lekker lang vers blijft. 
Al decennialang gebakken volgens exact hetzelfde 
recept. Een echte klassieker.

 Vloer Bronsheimer 
Limburgs erfgoed gemaakt met rogge, zonnebloempitten 
en sesam. Een heerlijk tarwe-roggebrood, lekker stevig 
en aromatisch.

 Vloerpompoen
Krokant vloerbrood met heel veel pompoenpitten, die 
zorgen voor bite en aroma. Een feest voor de liefhebbers 
van zaden en noten. 

 Vloerdonker
Robuust donker vloerbrood gemaakt met diepe 
mouttinten voor de liefhebber van volle smaak en geur. 

 Vloerzonne 
Een lekkere variatie op witbrood. Een licht meergranen-
brood met zonnepitten, sesam en lijnzaad. Extra 
overstrooid met zonnepitten die in de oven zijn 
geroosterd tot krokante decoratie. 

 Vloermaïs 
Krokant vloerbrood, herkenbaar aan de lichtgele kleur. 
Gemaakt op basis van een maïsmix met onder meer 
gepofte maïskorrels voor extra bite. Gedecoreerd met 
maïsgries. 

 Vloerwoudkorn 
Vloergebakken, wat donkerder meergranenbrood met 
zonnebloempitten en lijnzaad. Afgewerkt met een 
heerlijke mix van havervlokken, lijnzaad, sesam en 
zonnebloempitten. 

 Vloerspelt
Vloerbrood op basis van spelt, het oergraan met de 
karakteristieke smaak. Gemaakt van 100% speltbloem, 
zonnepitten en lijnzaad. Puur natuur, boordevol 
belangrijke voedingsstoffen en makkelijk te verteren.

 Vloer Purple meergranen
Alleen verkrijgbaar bij Jan Linders! Vloerbrood op basis 
van paarse tarwe, een specialiteit uit Australië. Een uniek 
meergranenbrood met gepofte mais, knapperige 
sojastukjes en zonnepitten.

 

 

 









Onze Vloerbroden



Vloerbrood is een traditioneel gebakken 
brood en dat proeft u. Knapperig van 
buiten, luchtig van binnen! Onze bakkers 
leggen vers gekneed deeg rechtstreeks 
op de vloer van een gloeiend hete steen-
oven. Het brood schroeit razendsnel 
dicht, krijgt een heerlijk krokante korst 
en blijft van binnen extra luchtig. U geniet 
van een intense broodsmaak bij elke hap.

Brood dat nog
echt op de

 ovenvloer
 wordt gebakken
 krokanter bestaat niet

Het geheim van vloerbrood is niet alleen  
de vloer 
De authentieke stenen ovenvloer zorgt ervoor dat er 
rondom een mooi gebakken korst ontstaat. Wat ons 
vloerbrood nóg lekkerder maakt is het volgende: vóór 
het bakken snijden onze bakkers het deeg aan de 
bovenkant in. Daardoor krijgt het brood zijn herken-
bare, robuuste vorm en komen de geur en smaak  
helemaal tot hun recht. 

Recept
Bruine sandwich met krokant spek 
4 personen
8 plakken ontbijtspek, iets dikker gesneden  
4 eieren
zout
versgemalen peper
8 sneden Vloerspelt
4 eetl. appelstroop
20 g veldsla 

Voorbereiding 
Bak het spek uit. Klop de eieren los met wat zout  
en peper. Giet de geklopte eieren in de pan waar 
het spek in gebakken is en laat ze zachtjes stollen. 
Keer de omelet om en bak de andere kant nog een 
halve minuut. Snijd de omelet in vieren. 

Bereidingswijze 
Besmeer de sneden Vloerspelt met appelstroop  
en verdeel de spekplakjes en een stuk omelet over 
4 sneden Vloerspelt. Verdeel hierover de veldsla 
en maal er nog wat peper over. Dek af met de rest 
van het Vloerspelt. Snijd de sandwiches door-
midden en serveer direct. 

Volkoren:  
lekker gezond 
Volkorenbrood is een gezonde keuze, omdat de 
hele tarwekorrel is gebruikt. Juist de voedings-
stoffen in de hele graankorrel hebben gezamen-
lijk een gunstig effect op de gezondheid. 

“Het echte vloerbrood wordt niet in een broodblik gebakken,
maar ligt direct op de ovenvloer. Voor het gemak wordt tegenwoordig toch vaak een (extra laag) bakblik gebruikt. Bij Jan Linders 
doen we dat niet. Juist doordat het brood rondom helemaal vrij ligt, ontwikkelt de smaak zich optimaal en wordt de korst mooi 
egaal en krokant. Dat proeft u.” 
Jos Biersteker, Bakkerijmanager, Bakkersland Kerkrade



Versgebakken brood 
van bakkerskwaliteit
overmorgen nog ovenvers 



Onze warme bakker gebruikt voor  
Korengoud alleen de beste ingrediënten, 
 zoals meel en bloem van topkwaliteit. 
U geniet van puur brood. Extra lang vers 
en in de winkel voor u gesneden, zodat 
de korst lekker knapperig blijft.

 Boeren wit tijger
Smakelijk boeren witbrood, afgewerkt met een heerlijk 
knapperige tijgerkorst.

 Bus melkwit
Mals brood van onder meer tarwebloem waar we 
melkpoeder aan toevoegen voor een extra zachte smaak.

 Bus wit
Klassieker: witbrood met een krokante korst. 

 Boeren mout
Licht zoet brood gebakken met het middelste van de 
graankorrel.

Tip voor gezinnen met jonge kinderen:  
moutbrood is net zo gezond als tarwebrood,  
het heeft alleen geen ‘pitjes’! 

 Boeren tarwe tijger
Smakelijk boeren tarwebrood, afgewerkt met een heerlijk 
knapperige tijgerkorst. 

 Bus tarwe
Ambachtelijk tarwebrood bereid met het beste 
tarwebloem. 

Tip: het is een fabel dat geroosterd brood minder 
calorieën bevat dan gewoon brood. Erg lekker bij 
het ontbijt is het wel.

 Bus fijn volkoren
Brood uit 100% volkorenmeel, fijngemalen zonder 
toevoeging van gebroken of hele korrels. Dit zorgt voor 
een verfijnde smaak. 

Tip: heb je oud brood in huis? Verwen jezelf: maak 
er wentelteefjes van. Dat kan ook gewoon met bruin 
brood en hoe ouder het brood, hoe lekkerder!

 Bus grof volkoren
Aan het volkorenmeel voegen we royaal tarwekorrels toe 
voor een lekkere stevige bite. 

 Bus Limburgs Terf
Volkoren brood uit 100% volkorenmeel, rijkelijk 
gedecoreerd met maanzaad, sesamzaad en lijnzaad. 

 Boeren donker meergranen
Smaakvol meergranenbrood voor de liefhebber van 
 donkerbrood, bestrooid met zomermix. 

 Gogh licht meergranen 
Heerlijk licht meergranen brood op basis van volkoren-
meel met extra veel zonnepitten aan de buitenkant. 

 Bus donker spelt
Brood met de karakteristieke eigenschappen van het 
oergraan spelt. Extra lekker door de toegevoegde 
zonnebloempitten. 











 





 

Ons Bakkersbrood





Recept
Broodrolletje met chocopasta 
4 personen

Ingrediënten
8-12 sneetjes vers wit brood 
chocopasta naar smaak 
1 potje zilveren decoratiesnoepjes 
 Bereidingswijze 
Snijd de korstjes rondom van de boterhammen 
af en rol ze met een deegroller wat platter.
Besmeer de boterhammen royaal met choco-
pasta en rol ze strak op. Bestrijk de zijkanten  
van het rolletje met wat chocopasta en doop ze 
dan in de zilversnoepjes. 

Voor bijzondere wensen hebben we 
bijzondere broden beschikbaar: 
•  Zoutarm brood - perfect voor mensen die minder 

zout binnen willen krijgen. 
•  Glutenvrij brood - geschikt voor mensen met 

 coeliakie. 
•  Koolhydraatarm brood - laag in koolhydraten en vol 

vezels en zaden: lijnen op een lekkere manier dus! 
•  Brood zonder melk - kunt u melk niet goed  

verdragen? Dan is ons Limburgs Terf en Purple  
meergranen (vloerbrood) iets voor u. 

Vraag een van de medewerkers gerust naar  
alle opties.

“Hoe meer we in de winkel zelf doen, hoe lekkerder het brood.
Daarom heeft elke broodafdeling een eigen oven. We bakken een groot deel van ons assortiment ter plekke af en  
leggen ze in de vitrine. Verser kan niet! Zo is elke Jan Linders eigenlijk supermarkt en warme bakker ineen.  
Zo voelt het ook; We verkopen niet alleen broden, we zijn de hele dag brood aan het maken. Geweldig toch!” 
Medewerker broodafdeling

Versgebakken brood 
van bakkerskwaliteit

Bijzondere 
wensen,  
bijzondere 
broden Spelt:  

9000 jaar oude trend 
Speltbrood is heel populair... en terecht! 
Ons speltbrood is een heerlijk brood met een licht 
nootachtige smaak en geschikt voor mensen die  
tarwe minder goed kunnen verdragen. Spelt is één 
van de oudste graansoorten ter wereld; het werd 
9.000 jaar geleden al verbouwd. Het bevat meer 
 proteïnes, vetten, ruwe vezels, vitamines, sporen-
elementen en mineralen dan gewone tarwe. Super-
gezond dus! Vindt u speltbrood lekker, probeer dan 
ook eens ons Kamutbrood. Dit biologisch brood van 
khorasan tarwe uit Egypte is rijk aan antioxidanten. 



 Dol op brood, de hele dag door!

Vanaf het moment dat de wekker van onze bakkers afgaat tot de laatste winkel sluit....  
Bij Jan Linders zijn we bijna 24 uur per dag met brood bezig, zodat u de klokrond van 
vers brood kunt genieten. Want brood is niet alleen het beste begin van de dag en een 
lekkere energiebron in de middag. Hier geven wij u alvast de lekkerste tips voor élk 
moment van de dag.

Vloerbroodje Berglander met 
kruidenkaas, zalm en rucola

Berglander Vloerbrood met ham, 
gedroogde tomaat en rozemarijn

Biologisch volkoren Karakterbrood  
met sla, granaatappel en fricandeau

Wit Bakkersbrood met champignons, 
Provençaalse kruiden en geraspte kaas

ontbijt

diner borrel

lunch



De Broodkaart
van Jan Linders

KARAKtERBROOD VlOERBROOD BAKKERSBROOD

Biobrood volkoren 249 Vloerspelt 269 Boeren wit tijger 169

Biobrood zonnepit 249 Vloer Berglander 199 Bus melkwit 159

Biobrood donker 
meergranen 249 Vloerwoudkorn 199 Bus wit 149

Bio desem donker 
meergranenbol 249 Vloermaïs 199 Boeren mout 179

Bio Kamut bol 299 Vloerzonne 199 Boeren tarwe tijger 169

Bio noot/rozijn bol 199 Vloerpompoen 219 Bus tarwe 149

Bio ciabatta stokje 199 Vloer Vijfgranen 209 Bus fijn volkoren 159

Vloer Bronsheimer 199 Bus grof volkoren 169

Vloer Purple  
meergranen 219 Bus limburgs terf 199

Vloerdonker 209 Boeren donker  
meergranen 189

Gogh licht meergranen 199

Bus donker spelt 229


