Velkommen

Selskapet

POLSELLI startet i Arce, en provins i Frosinone ca 40
minutter fra Pizzaens hjemby Napoli. POLSELLI har
siden 1903 gått fra å være en liten håndverksvirksomhet til og være en hovedaktør i Italia og til å bli
ledende innen produksjon av mel til brød, pizza og
desserter.

VÅRT ARBEID OG VÅR PASSION
Verdiene som ligger til grunn for POLSELLI-familiens
lidenskap for hvete er kvalitet, å være transparent og
å tilby pålitelighet. Disse prinsippene betyr at de bare
bruker kvalitetshvete og jobber kontinuerlig for å sikre
høy kvalitetsstandard gjennom hele året.

I dag dekker møllen 25 000 m2, med en produksjonskapasitet på 350 tonn per dag, og med en lagerkapasitet
for 7000 tonn råvarer og 3500 tonn ferdige produkter.
POLSELLI er et selskap bestående av mennesker som er
personlig forpliktet til opprettholde kvaliteten, og som
har lange tradisjoner for å lage mel.

FORUTSIGBARHET GJENNOM HELE ÅRET
De gjør dette ved å nøye velge ut den beste hveten
fra de beste bøndene, og nøye overvåke hele produksjonsprosessen. Tradisjon og innovasjon er stikkordene.
Innovasjon og produktutvikling oppnås med et konstant arbeide for å forbedre sluttproduktene med høyt
nivå av organoleptisk, helse- og ernæringsmessig verdi.
Prosessinnovasjon betyr bruk av den beste teknologien
for å produsere et stabilt mel som beholder sine egenskaper gjennom alle sesonger uten at bakeren behøver
å endre oppskriften . Derfor gjøres det nøyaktige analyser på kjemiske og mikrobiologiske tester for måle
produktets næringsverdi og funksjonelle egenskaper,
samt garantere sikker og trygg lagring.

Gjennom årene har
dette engasjementet
resultert i en vellykket forretningsmodell
basert på kundenes
krav; som nøye utvalgte
råvarer, konstant utvikling av innovasjoner og
ikke minst miljøvern og
bærekraft.

CLASSICA
Classica is a flour blend obtained by milling selected tender grains of domestic and
foreign origin. It is recommended for working
using the direct method with medium leavening times, and is suitable for the preparation
of traditional Neapolitan pizza.

Laboratory yield
More than 225 180g dough balls per sack of flour
Baking
Excellent resistance at high temperatures,
ideal for use in wood-burning ovens
Rising time
8 - 10 hours
Packaging formats
1 Kg - 5 Kg - 25 Kg

VIVACE
Vivace is a high quality flour that yields
dough that is always spreadable and easy to
work. It is recommended for dough with a
long leavening time, and is suitable for the
preparation of both standard Italian pizza
and pan pizza.

Features
Humidity: Max 15,50%
Ash Content: Tipo “00”, max 0,55%
Protein Content: Min 11,50%
Wet Gluten: Min 28
Alveograph of Chopin
W 270 (+ o - 5%)
P/L 0,50 (+ o - 5%)
Farinograph of Brabender
Absorption: Min 57%
Stability: Min 12’
Mixing time: Average
Extensibility: Medium-High
Ideal for: Neapolitan Pizza
Also available “0” Type
Ash Content: Max 0,65%

Features
Humidity: Max 15,50%
Ash Content: Tipo “00”, max 0,55%
Protein Content: Min 13%
GWet Gluten: Min 30

Laboratory yield
More than 228 180g dough balls per sack of flour
Baking
Ideal for slow cooking at low temperatures
in an electric oven
Rising time
16 - 18 ore / hours
Packaging formats
5 Kg - 25 Kg

Alveograph of Chopin
W 290 (+ o - 5%)
P/L 0,50 (+ o - 5%)
Farinograph of Brabender
Absorption: Min 58%
Stability: Min 14’
Mixing time: Medio / Average
Extensibility: Medio/Alta / Medium-High
Ideal for: Pizza al piatto o in teglia
Pizza dish or pan

