
Benytt deg av vår fagkunnskap, kontakt oss her:

Fra Halden via Oslo til Vinstra
Arild Mellemsæther  
Diplombaker og fagkonsulent

48096719 arild.mellemsether@norgesmollene.no

Vestfold, Oslo og Akershus
Thomas Angel  
Diplombaker og fagkonsulent

95723697 thomas.angel@norgesmollene.no

Haugesundsområdet, Rogaland, 

Agder-regionen, Telemark og 

deler av Vestfold

Leif Ingvar Larsen 

Fagkonsulent
48252990 leif.larsen@norgesmollene.no

Midt- og Nord-Norge  

(fra Sunndalsøra til Kirkenes)

Stig Arne Ekker  
Diplombaker og fagkonsulent

99604238 stig.arne.ekker@norgesmollene.no

Hele landet (Opus produkter  

og surdeigsprodukter)

Arnt Marius Omland  
Salgssjef Opus

48313330 arnt.marius.omland@norgesmollene.no

Sunnhordland, Bergen og 

Kristiansund

Bente Bjørnsen 

KAM/Salgskonsulent
93233008 bente.bjornsen@norgesmollene.no

Elisabeth Viken Klokkervold 

Salgsdirektør Bakeri & Industri
95258782 elisabeth.viken.klokkervold@norgesmollene.no

Ta kontakt med oss på ordrekontor@norgesmollene.no

• Melet er malt på tradisjonelle steinkverner i motsetning til de mer  
 moderne valsestolene. Dette gjør at kornet blir revet på en annen måte  
 og får etter manges mening bedre egenskaper. 

• Det benyttes ikke tilsetningsstoffer, melet modnes naturlig.

• Egenskapene ved vårt mel varierer etter kornets egenskaper, dette gjør  
 at det er inspirerende mel å jobbe med for bakeren.

• Lokal kontroll på kornmottaket gjør det etter avtale mulig å spore melet  
 tilbake til bonden, som i de fleste tilfeller befinner seg rett utenfor vinduet  
 til Kvelde Mølle.

• Alle urkornvariantene er økologiske, det betyr at de er dyrket  
 uten sprøytemidler og tilsetningsstoffer.

Gjennom Norgesmøllenes samarbeid med Kvelde Mølle  
tilbys de unike steinmalte, økologiske urkornvariantene Spelt, Emmer og Einkorn,  

samt Kvelde Mølles signaturmel Florsiktet norsk hvetemel. 

Flere av Kveldes melvarianter er tildelt Spesialitetmerket  
og samtlige kvaliteter er produsert helt uten tilsetningsstoffer.

i samarbeid med

i samarbeid med

fra bygdemøllen

<<Kun det beste er godt nok>>



Kvelde Mølle ble etablert i 1916 i Kvelde, Larvik kommune. 
Møllen er idag en av de få gjenlevende bygdemøllene som stadig er i drift. 

Her kunne man levere korn, kjøpe såkorn og gjødsel. Kornet ble malt slik at man  
fikk ferskt og lokalt mel til brødbaking.

Møllas ansatte har fra starten av levd etter mottoet:  

Alt melet er malt på steinkvern.  
I tidligere tider brukte man steinkverner der vann var kraftkilden.  

I dag drives steinkvernen av elektrisk kraft. 
Ved bruk av steinkvern, males kornets fibre på en annen måte enn ved bruk  

av tradisjonelle stålvalser. Behandlingen er skånsom og med en lavere  
temperatur enn det som er vanlig. Dette gjør melet mer mottakelig for opptak  

av vann og man beholder mer av kornets naturlige aroma.  
Resultatet er et mer smakfullt bakverk.

Olaf Holm, Daglig leder, Kvelde Mølle:

‹‹Opp igjennom årene har forbruker satt pris på bakeevnen, smaken og utseendet som   
melet fra Kvelde Mølle gir ferdigproduktet. Nå merker vi også en stor interesse for lokale  

produkter og kortreist mat. Det er interesse for hvor produktet er fra og hvordan  
det er blitt til. Historien om råvarene ser ut til å bli viktigere og viktigere.››

Flere av Kveldes  
melkvaliteter  

er tildelt Spesialitet 
merket.

URKORN er som navnet tilsier, urgamle kornsorter og opprinnelsen til dagens korn. Urkorn  
blir stadig mer populært og interessen for å bake rustikk bakst med de gamle kornsortene  
øker. Mel fra urkorn smaker mer og litt annerledes enn tradisjonelt mel og har også litt andre 
bakeegenskaper, noe man må ta hensyn til ved baking. Urkornsortene er i tillegg næringsrike 
og mange opplever at de tåler disse kornsortene bedre enn dagens kornsorter.

EINKORN GJØR BAKSTEN SPENNENDE, SMAKFULL OG NÆRINGSRIK
Einkorn er trolig verdens eldste kornsort. Einkorn inneholder gule pigmenter fra betakaroten, noe som gir baker- 
varene en gyllen farge. Smaken er nøtteaktig og aromatisk. Kornet har en annen sammensetning på protein enn  
vanlig hvete og krever bakemetoder som langtidsheving og bakst med surdeig. Einkorn fungerer godt i kombinasjon 
med de øvrige urkornsortene emmer og spelt.  

EMMER I KOMBINASJON MED SPELT EGNER SEG GODT BÅDE TIL GROVT BRØD, KAKER OG SØT GJÆRBAKST 
Emmer er en urgammel hvetesort som er forløperen til spelt. Emmers stammer fra det gamle Egypt. Melet har en 
nøtteaktiv aroma og er litt mørkere i farge enn vanlig siktet mel. Melet har ikke så gode bakeegenskaper i seg selv og  
bør brukes sammen med f.eks siktet Spelt.  

 SPELT HAR GODE BAKEEGENSKAPER, OG KAN ERSTATTE VANLIG HVETE
Spelt har opprinnelse fra Midtøsten. Spelt er fra gammelt av en svært viktig kornsort. Melet har vært dyrket i Norden  
i mer enn 4500 år og er blitt veldig populær, mye på grunn av den gode smaken, men også fordi det har en annen 
sammensetning på glutenproteinet, som kan være lettere fordøyelig sammenlignet med moderne hvete. Mange tåler 
derfor spelt bedre enn moderne hvete. Melet er i tillegg veldig næringsrikt og har et høyt innhold av bl.a. jern, protein, 
enumettede fettsyrer, fiber og mineraler som kalsium, fosfor, magnesium og sink. 

Spesialitet er et offisielt informasjonsmerke som tildeles den beste  
lokalmat- og drikke. Merket skal løfte fram lokalmat- og drikke  
med særlige kvaliteter og gjøre den enkel å finne i butikken. 

Spesialitet garanterer at maten eller drikken er:

• Basert på de beste norske råvarer
• Laget etter særegne, gjerne lokale oppskrifter
• Laget av dyktige mathåndverkere
• Vurdert og godkjent av en uavhengig fagjury med høy matfaglig kompetanse

I tillegg til utvalgt sortiment  
kan Kvelde Mølle tilby  

en rekke ulike melkvaliteter,  
både siktet, sammalt, økologisk  

og konvensjonelt.  
Spør oss hvis det er noe  

spesielt du er på jakt etter.

ARTIKKELNUMMER BENEVNELSE ENHET NETTOVEKT
601013 Emmer 0 Øko 25 kg
601019 Einkorn 0 Øko 25 kg
601001 Florsiktet Hvetemel 25 kg
601004 Speltmel Øko 25 kg

601007 Spelt 0 Øko 25 kg

TA DIN DEL AV VEKSTEN!

Lokalmat- og  
drikkesalget økte  
i 2018 med 2,2 %

Kilde: Nielsen ScanTrack

Stigende fokus på at  
landbruksproduktene skal ha  

norsk opprinnelse.  
Kilde: Spisefakta 2018




