
Rondleiding in de molen
De musea zijn weer open en dat
betekent dat onze molenaars weer
rondleidingen kunnen geven in de
molen. 
 
Heeft u altijd al eens willen zien hoe
het maalproces in zijn werk gaat?
Wilt u meer weten over de historie
van 'Nieuw Leven'? Onze molenaars
vertellen u er alles over. 
 
Wij kunnen maximaal 2 personen of
één gezin per keer welkom heten
voor een rondleiding.

Lactosevrije cake
Een ouderwetse boerencake is natuurlijk niet te versmaden. Maar door te
spelen met het recept kunt u de cake lactosevrij of glutenvrij maken. 
 
In het recept voor deze cake is de boter vervangen door arachideolie, waardoor
de cake lactosevrij en lekker mals is. Verder is de tarwebloem vervangen door
speltbloem en amandelmeel, die de cake meer textuur geven. Als u de cake
glutenvrij wilt maken, kunt u de speltbloem vervangen door bijvoorbeeld bruine
rijstmeel, boekweitmeel of tijgernotenmeel.  
 
Wilt u deze cake zelf maken? Kom dan langs in de molenwinkel voor de
speltbloem en het amandelmeel en stuur ons een mail voor het recept.

Mail ons voor meer informatie

Recept aanvragen

https://molennieuwleven.nl/
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Wist u dat...

Onze producten ook verkrijgbaar zijn bij Boerderijwinkel VanHier en De
Witte Gravin? Breng eens een bezoekje en verwen uzelf met bijvoorbeeld
de heerlijke, lokale zuivelproducten.
In het pannenkoekenhuis van Museumpark Archeon de pannenkoeken
worden gemaakt met onze pannenkoekenmix?

Boerderijwinkel VanHier 
Spookverlaat 2 

Hazerswoude-Rijndijk

De Witte Gravin 
Kortsteekterweg 12 
Alphen aan den Rijn
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