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Artipan Fjord is een 100% broodmix voor de bereiding van een zeer donker, compact en uniek 

meergranenbroodje. De mix bestaat uit tarwe en rogge en bevat verschillende soorten granen, 

zaden en kruiden zoals zonnebloempitten, soja en lijnzaad. Dit product blijft lang vers en heeft 

een uitgesproken smaak. 

Met deze unieke samenstelling zijn er verschillende bereidingen en presentatievormen 

 mogelijk. Zo kunt u uw klanten blijven verbazen met uiteenlopende Fjord varianten. En dat is 

mooi meegenomen. Het is nu eenmaal belangrijk om uw assortiment regelmatig te vernieuwen 

en u nog meer als artisanale bakker te onderscheiden. 

Dossche Mills ondersteunt u met enkele originele toepassingen en recepten op basis van Artipan 

Fjord mix. Laat er u gerust door inspireren en haal het beste uit deze bijzondere broodmix! 

Meer inspiratie  
  voor een grotere variatie...
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1.  Artipan jord 100% - Een stevig basisrecept

Deegsamenstelling
Artipan Fjord  1.000 g

Water ± 580 g

Gist 20 g

Zout   Volgens wettelijke voorschriften

Werkwijze Kneden

Type spiraal   15 min traag, 6 min snel

Deegtemperatuur  25-26 °C

Artipan Fjord is een uitermate donkere, stoere en compacte 100% broodmix voor de bereiding van een typisch 

Scandinavisch meergranenbrood. De mix bevat verschillende soorten granen, zaden en kruiden zoals zonnebloem

pitten, soja en lijnzaad. Een Fjord brood, gemaakt volgens onderstaande receptuur, is eiwitrijk, koolhydraatarmer, 

rijk aan onverzadigde vetten en vezelrijk. Een toegevoegde waarde voor de gezondheid!

Rijsschema
Voorrijs  ± 30 min

Deegstukken opmaken 

Optioneel  decoratie

Narijs  ± 60 min

Bakken   ± 30 min / 240 °C => 210 °C 

(met of zonder stoom)

TIP 

Om het deeg gemakkelijker uit de kneder te nemen, stuif wat

bloem of water op het deeg en laat even draaien of giet wat 

olijfolie op de handen. Dit zorgt ervoor dat het deeg los komt. 

Plaats het daarna op een rijkelijk met bloem bestrooide werk

tafel. Weeg de deegstukken af en maak ze rond.

TIP

Kneed na Artipan Fjord een andere meergranensoort. Dat zal 

ervoor zorgen dat de kneder automatisch wordt gereinigd.

100% Fjord
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Waarom de Artipan Fjord 100% basismix niet als premix 

50% gebruiken? 

Door er meer bloem aan toe te voegen, gaat het brood er 

 anders uitzien en krijgt het een andere smaak. Hoe meer 

bloem, hoe meer volume en hoe lichter de kruim.  U bepaalt 

dus zelf het resultaat, al naargelang de toevoeging van het 

percentage bloem.

Aan u de keuze
Volgende bloemsoorten uit ons gamma zijn uitstekend ge-

schikt voor uw Fjord Premix creaties: Bloem King, Bloem 

Suprème, Bloem Mistral.

2. jord Premix - Creatief met smaak 

100% Fjord

100% Fjord

50% Fjord

50% Fjord 50% Fjord met walnoten
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Zin in iets anders dan een standaardbrood van 600 g? 

Artipan Fjord geeft uw creativiteit en vakmanschap alle ruimte. 

Verras uw klanten op tafelbroodjes, breadrolls, bretzels en pitabroodjes. 

Broodvingers om in te bijten
Ideaal als snel tussendoortje, aperitiefhapje of cracker bij een fris slaatje. Gebruik 

hier ook eens verschillende toppings zoals maanzaad, sesamzaad en tarwegries. 

Combineer ook met een vulling zoals olijven, nootjes en chorizo. Voeg die bij 

voorkeur toe na het kneden en decoreer na het opmaken. 

Toastbrood voor bij de aperitief
Maak een toastbrood en verkoop het brood in zijn geheel. Uw klant kan dit thuis dan 

in fijne plakjes snijden en eventueel toasten. Ideaal om aperitiefhapjes te beleggen! 

Gebruik hiervoor bij voorkeur een geribbelde bakvorm. Een toastbrood heeft een 

lange vershouding. Uw klant geniet er langer en intenser van. 

Mooie en krokante toppings
Welke vorm u ook verkiest, versier uw Fjord & Co. creaties na het opmaken met top-

pings zoals maanzaad, havervlokken, tarwegries, sojagries, sesamzaad, zonne

bloempitten of een traditionele graanmengeling. Deze toevoegingen zorgen 

voor een extra krokante beet en een decoratief effect. Zo zien ze er tiptop uit en 

springen ze meteen in het oog bij uw klanten.

3. jord & Co. - Altijd in de juiste vorm

Tafelbroodjes met decoratie

Bretzels
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Broodvingers Toastbrood

Broodvingers met groene olijven

TIP

Voorzie een plaats in de bakkerij waar u het 

assortiment aan Fjord producten presenteert. 

Zo trekt u direct de aandacht van uw cliënteel 

en creëert u iets speciaals in uw bakkerij.
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Een heerlijk vers vruchtenbroodje is niet in elke bakkerij te vinden. U kunt er 

als artisanale bakker dus zeker het verschil mee maken. We stellen hier enkele 

recepturen voor die bij uw klanten ongetwijfeld in de smaak zullen vallen.

4. jord Frutti  - Pluk de vruchten

Meng 30% vruchtenmix door 

het deeg na de kneding (op basis 

van het bloemgewicht). Indien 

de vruchtenmengeling te droog 

is, week deze dan eerst ± 30 min 

voor in water.

Tutti Frutti
De Fjord Tutti Frutti mix vindt zijn oorsprong in Nederland, maar duikt ook steeds 

meer op in Belgische bakkerijen. De samenstelling van de vruchtenmix kan verschil-

len per leverancier. Meestal bestaat deze uit gedroogde abrikoos,  appel, peer, pruim 

en soms papaja. Maar gebruik gerust ook andere vruchten zoals veenbessen, dadels, 

vijgen, gedroogde appels, pruimen, rozijnen en krenten.

Fjord Tutti Frutti Fjord Tutti Frutti breadroll

8



Krentenbrood met klasse
Niks lekkerder dan krentenbrood! Met Artipan Fjord maakt u deze heerlijke brood-

jes op traditionele wijze, met een volle smaak, zachte kruim en mooie textuur.

Meng hiervoor 70% krenten door het deeg na de kneding (op basis van 

het bloemgewicht). Uw klanten zullen u dankbaar zijn…

Krentenbroodje

50% premix krentenbroodje

TIP

Varieer met de Fjord mix als 

50% premix bij de bereiding een 

vruchtenbroodje. Het brood ziet 

er lichter uit.
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5. jord Nutti - Gek op noten

Wereldwijd groeit de vraag naar noten. Logisch, noten zijn lekker én gezond! 

Walnoten zitten bijvoorbeeld boordevol antioxidanten en amandelen zijn rijk 

aan vezels, vitaminen en mineralen (zoals ijzer, magnesium en vitamine B).  

Af en toe een notenbroodje eten, is dus lang niet zo’n gek idee!

Pittig notenbrood
Met de 100% Artipan Fjord broodmix maakt u de heerlijkste notenbroodjes,  

in verschillende vormen en volumes. 
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Meng hiervoor stukjes walnoten (40%), stukjes walnoten (20%) & gedroogde abrikozen (20%) of stukjes 

geroosterde hazelnoten (20%) & krenten (40%) door het deeg na kneding (op basis van het bloemgewicht). 

Of probeer gerust een eigen mengeling uit.

40% walnoten 20% walnoten  

en 20% gedroogde abrikozen

20% geroosterde hazelnoten  

en 40% krenten
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Pikant broodje met chorizo
Meng 40% chorizomengeling door het deeg na de kneding (op basis van het bloem-

gewicht) en proef de pikante smaak van een vurig, typisch Spaans broodje.

Hartig broodje met spek en ui
Meng 30% gesnipperd en knapperig gebakken spek met 10% gedroogde ui door het deeg 

na de kneding (op basis van het bloemgewicht). Et voilà: een heerlijk hartig broodje!

Kruidig pitabroodje
Wrijf de plakjes van Artipan Fjord in met olijfolie, kruid af met oregano en basilicum 

en decoreer met zongedroogde tomaten en mozzarella. Bak nadien kort en heet af.

Zuiders broodje met olijven, zongedroogde tomaten en oregano
Meng 40% gesneden olijven (groen, zwart en/of mix), 10% zongedroogde tomaten 

en 1% oregano door het deeg na de kneding (op basis van het bloemgewicht). Het 

resultaat is zonnig, zomers en zuiders. (zie tip)

6. jord Méditerrané - De smaak van de zon

Artipan Fjord is niet enkel een typische ‘wintermix’, maar kan ook perfect 

worden gebruikt tijdens de zomerperiode. Het is ideaal bij de barbecue, 

als aperitiefhapje, bij een fris zomerslaatje of ‘gewoon omdat het kan’ als 

 tussendoortje. Geniet hier van enkele zonnige Fjord Méditerrané recepten.

Pikant broodje met chorizo

TIP

Week de zongedroogde tomaten 

een dag op voorhand in water. 
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Zuiders broodje met zwarte olijven en zongedroogde tomaten

Kruidig pitabroodjeAperitiefassortiment met olijven, zongedroogde tomaten en chorizo

Hartig broodje met spek en ui

TIP

Een proefbordje wordt steeds geapprecieerd. Onderzoek 

wijst uit dat 82% van de consumenten die in de win

kel mogen proeven, het product later ook effectief aan

kopen. Bied het proevertje aan op een zichtbare plaats. 

Ook de presentatie is zeer belangrijk! 
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 Fondantchocolade

Witte chocolade

Witte chocolade  
en rode vruchten

TIP

Gebruik bakvaste chocolade en werk 

af met fondantsuiker en chocolade

schilfers of bloemsuiker.
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7. jord Chocolatti - Vol van chocolade

Recept
Artipan Fjord  1.000 g

Water 560 g

Forti Primax  150 g 

(brioche poederverbeteraar) 

Gist 50 g

Zout Volgens wettelijke voorschriften

Meng 40% stukjes fondantchocolade of 30% stukjes witte chocolade met 15% 

gedroogde rode veenbessen door het deeg na de kneding (op basis van het 

bloemgewicht). 

Varianten
- Meng stukjes geroosterde hazelnoten onder de fondantchocolade.

- Varieer met melkchocolade en kaneel.

Zin in iets anders? Of mag het wat specialer? Voor de recepten van Fjord Chocolatti 

zijn we op zoek gegaan naar echte specialiteiten. We creëerden met deze 100% brood

mix en soort briocheachtige variant. Verbazend lekker!
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N.V. Dossche Mills S.A.
Clemence Dosschestraat 1, 9800 Deinze - Belgium
T. + 32 (0) 9 381 44 44 • info@dosschemills.com  

www.dosschemills.com

Bestel Artipan Fjord nu via bestelnummer: 3000441 
Vanuit België: 0800 21 254 – Vanuit Nederland: 0800 022 80 03 


