
Blå Mulino Caputo “Pizzaria” 

Den berømte napolitanske Caputo mel er kåret til 
verdens bedste pizzamel. Denne mel er perfekt til 
lave dine egne napolitanske pizzaer. Melen er 
specielt velegnet til mellemlang 
hævetid. Glutenindhold ca. 10-12%

Caputo PIZZARIA 00 pizzamel er ideel til pizza, 
focaccia, ciabatta eller andet bagværk som skal have 
et let og luftig konsistens. Det er malet specielt for at kan tåle bagning ved 
temperaturer over 370 grader. Melet kan bruges i både stenovn, gasovn og 
elovn.

Melet er finmalet og har lavere flutenindhold end de fleste meltyper. Dette 
bidrager blandt andet til en smidigere pizzadej. 
Italiensk mel er klassificeret efter hvor fint malet det er. Tipo 1 er grovest og 
00 er finest. 
Den perfekte pizza vil blive smuk gylden med kraftige "luftbobler" på de fine 
hævede kanter. 
___________________________
Tipo “00”
W 270/270
P/L 0,50/0,60 Elasticitet 
____________________________

Rød Mulino Caputo “Saccorosso” 

Den røde Caputo mel er specielt velegnet til lang 
hævetid, især hævning på køl. Dette mel har et 
proteinindhold på ca. 13% som gør dejen bliver mere 
elastisk og tåler mere æltetid. Er mere robust og 
giver bagværk som brød og pizza mere volumen. 

“Saccorosso” har et glutenindhold på ca. 12-13%, 
som er en smule mere end den blå Caputo “pizzaria”
Caputo er en af de ledende leverandører af 00 mel i Italien og USA og anses 
for mange for at producere verdens bedste pizzamel. Melet er finmalet og har 



lavere glutenindhold end de fleste meltyper, noget som bidrager til en 
smidigere pizza.
God til at bage pizza som de gør i Rom med tynd bund og kant, men er også 
rigtig god til andet bagværk, som almindelig brød, boller, flutes og hvad du 
ellers kan finde på.
_________________________
Tipo “00”
W 300/320
P/L 0,50/0,60 Elasticitet
_________________________

Mulino Caputo Manitoba

Manitoba melen fra Caputo er lavet af det bedste 
hvede og med et højt proteinindhold. Hele 15%
Glutenkvaliteten i melen gør at dejen bliver elastisk 
og let at arbejde med, selv ved stort væskeindhold. 
Samtidig sikrer den høje kvalitet en skinnende og 
strækbar dej.
Melen indeholder kun hvede og er uden tilsætningsstoffer og enzymer.
______________________
Tipo “0”
W 360/380
P/L 0,50/0,60 Elasticitet
______________________

Mulino Caputo “Classica”  
Perfekt til blød og lyse deje/kager grundet det lave 
proteinindhold på 11,5%
Topkvaliteten bevirker let væskeoptagelse og at 
bagværket lettere holder på smag og aroma efter 
bagning.
Melen er, ligesom den blå “pizzaria” Caputo 
mel meget god til brød, kager og andet bagværk der skal have en let og luftig 
konsistens og ikke en for kraftig æltning. 
___________________
Tipo “00”
W220/240
P/L 0,5/0,60 Elasticitet
___________________



Mulino Caputo Glutenfri mel
Den glutenfri melblanding er en blanding af ris, kartoffelstivelse, 
sojamel, sukker og kostfibre.
Melen indeholder kun helt naturlige ingredienser som også er 
naturligt glutenfrie.
Lav lækker, blød og luftig dej til kvalitetsbrød og sprød og meget 
smagsfuld pizzabund helt uden gluten. 
_______________
Tipo Gluten fri
Protein 1%
_______________ 

Chopin-alveografen
Chopin-alveografen er et værktøj til måling af melkvalitet. 
Maskinen måler sejheden og fleksibiliteten af dejen produceret af testmelet ved først at 
ælte en bestemt dej, udrulle den, hæve og efterfølgende at puste en boble af dejen, indtil 
det sprænger. 
Resultaterne og værdierne samlet viser styrken af melet evne til at danne “gluten net”og 
dermed egnethed til forskellige typer deje og anvendelser.

Melens styrke angives i en w-værdi.
Mel med en W-værdi på mellem 90 og 160 kaldes svagt mel, og optager/absorberer kun 
ca. halvdelen af egenvægten i vand.. 
Dvs. Ca 500 gr vand pr/Kg mel.
Svagt/softmel egner sig til godt til korttidshævning/fermentering og specielt luftige deje, 
bagværk og kager.

————————
Mel med en W-værdi på mellem 160 og 250 kaldes mellem/mediumstærkt mel 
og optager/absorberer ca. 65% til 75% af egenvægten.
Dvs. Ca 650-750 gr vand pr/Kg mel.
Mellem/mediumstærk mel egner sig til godt til langtidshævening/fermentering  i 
mellemlang tid ca. 8-12 timer og evt. kombineret med koldhævning

—————
Mel med en W-værdi på mellem 250 og 310 kaldes stærkt mel 
Melen optager/absorberer stadig “kun” ca. 65% og 75% af sin egenværdi i vand.
Dvs. Ca 650-750 gr vand pr/Kg mel. Stærk mel egner sig til godt til langtidshævening 
fermentering og specielt i kombination med koldhævning.
Stærk mel egner sig til godt til langtidshævening/fermentering og specielt i kombination 
med koldhævning.

—————-
Mel med en W-værdi på mere end 310 kaldes er special mel. Den ses ikke ofte i 
dagligvarehandlen.
Denne type mel bruges ofte til at forstærke og blande i andre meltyper for at øge styrken, 
fermenteringen og sejheden.
Dog er den ofte brugt i pizza bagning.


