
San Felice

San Felice - Blå
“Tradizionale”

Mugnia di Napoli San Felice - Mel fra den aller øverste 
hylde 
Den tradtionelle “blå” mel er certificeret som traditionel 
Napolitansk pizzamel og er derfor super stabil, elastisk og 
væskeabsorberende/hydration.
Dejen behøver kun 8-12 timers hævetid/fermentering og er et 
perfekt valg når det gælder gylden, sprød men alligevel blød friskbagt 
Napolitansk pizza.
“Tradizionale” har et proteinindhold på 13-14% og egner sig specielt til 
brugere der søger den lidt kortere/medium hævetid/fermentering og arbejder 
med gær.

Den perfekt lavede pizza vil derfor blive smuk og gylden med kraftige 
“luftbobler” på den fine hævede kant der eksploderer i smag..
San Felice oplyser selv at den optimale hævetid på “tradizionale” er 8-16 
timer v/25c°
______________________
Tipo “00”
13/14% protein 
W 300/310
P/L 0,50/0,60 Elasticitet 
______________________



San Felice - Rød
“Gold”

Mugnia di Napoli San Felice - Mel fra den aller øverste 
hylde 
San Felice “gold” indeholder de samme excelente 
egenskaber som “Tradizionale”.
Dog er den, takket været det ekstra proteinindhold, 
opgraderet til at egne sig perfekt til en længere og koldere 
hævetid/fermentering og er derfor stadig super stabil, elastisk og 
væske absorberende/hydration.
Melen er beregnet til 12-24 timers hævetid/fermentering og er et perfekt valg 
når det gælder koldhævning.
“Gold” har et proteinindhold på 14-15% og egner sig specielt til brugere der 
søger den lidt længere hævetid og måske arbejder med surdej eller gær.

Den perfekt lavede pizza vil blive smuk gylden med kraftige “luftbobler” på 
den fine hæve kante der eksploderer i smag..
San Felice oplyser selv at den optimale hæve/frementerings tid på “gold line” 
er 12-24 timer v/25c°
___________________________
Tipo “00”
14-15% protein 
W 350/360
P/L 0,70/0,80 Elasticitet 
_____________________



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 gram 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.


