
Speltzemelen 

Achter de Hoge Venen, tussen de 

groene ardennen, in een uitloper van 

het Eifelgebergte ligt het land van 

onze speltboer Hofgut-Kringels. 

 

De Eifel is een vulcanische streek. 

De grond is er luchtig en bevat 

veel mineralen. Onze boer ploegt deze 

oude lavagrond onder de aarde van 

zijn akker. Door breed uit te zaaien 

krijgt onze speltsoort de kans om die 

mineralen uit de bodem 

op te nemen.  

 

Dermate veel, dat we in het brood, 

het zoutgehalte met 30% 

kunnen verminderen, 

 

Via mineralenspelt krijgt u op een 

natuurlijke en gezonde manier 

uw dagelijks portie mineralen binnen. 

 

 

En! … op een lekkere manier! 

Een speltzemelenbrood 
bestaat voor 100% uit 

mineralenspelt. 
PUUR! 

 
Het is een vezelrijk desembrood. 

Desem en vezels zijn van 
mineralenspelt. 

 
Het zoutgehalte is 20% lager dan 

de algemeen toegepaste 
wettelijke Belgische norm. 

Wij moeten geen smaakvervangers 
of kaliumchloride toevoegen om het 

zoutgebrek te compenseren 

BIO - vrij van tarwe - lactose vrij 

-30% 
ZOUT 

zonder smaak-
vervangers 

mineralenspelt is voor meel wat 
mineraalwater is voor kraantjeswater. 
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