
Vergelijking van molens 

Welke graanmolen is geschikt voor mij? 

Carina MAX Max Special MT 5 MT 5 ED MT 12 MT 18 
*Meelbare
hoeveelheid
meel in één
werkgang

1000g 
(brood prima) 

1500g 
(brood prima) 

1500g 
(brood prima) 

1500g 
(brood prima) 

1500 - 2000g 
(brood prima) 

tot 
4000g 
(brood 
fijn) 

tot 
7000g 
(brood 
fijn) 

Grootte van de 
slijpsteen 

Ø 7 cm Ø 9 cm Ø 9 cm Ø 9 cm Ø 9 cm Ø 10,5 cm Ø 12 cm

Motor 300 Watt 360 Watt 360 Watt 360 Watt 360 Watt 550 Watt 900 watt 

Sluiten van de 
trechter 

Speciale sluiting aan 

beide zijden 

Speciale sluiting aan 

beide zijden 

Speciale sluiting aan 

beide zijden 
Bajonetsluiting Roestvrij stalen 

draad 
Roestvrij stalen 

draad 
Roestvrij stalen 

draad 

Afstellingstechnie
k (instellen van de 
fijnheid van het 
meel) 

Draaiknop Door 

het verhogen en 
verlagen van de 
onderste 

Maalsteen 

Draaiknop Door 

het verhogen en 
verlagen van de 
onderste 

Maalsteen 

Draaiknop Door 

het verhogen en 
verlagen van de 
onderste 

Maalsteen 

Draaiknop Door 

het verhogen en 
verlagen van de 
onderste 

Maalsteen 

Roestvrijstalen 
draad Door de 

draad te draaien 

Roestvrijstalen 
draad Door de 

draad te draaien 

Roestvrijstalen 
draad Door de 

draad te draaien 

Openen en 
sluiten van 
de 
maalkamer 

Schroevendraaier 
(geleverd) 

Schroevendraaier 
(geleverd) 

Schroevendraaier 
(geleverd) 

Zonder 
gereedschap 

Zonder 
gereedschap 

Zonder 
gereedschap 

Zonder 
gereedschap 

Maalt harde en 
grote korrels 
zoals maïs 

GEEN GEEN JA GEEN JA JA JA 

*De molen is optimaal geschikt voor de aangegeven hoeveelheid. Deze hoeveelheid meel kan ook in verschillende maalprocessen worden gemalen. Na een afkoeltijd van ten 
minste 2 uur kan het maalproces af en toe worden herhaald. Als u echter voortdurend een grotere hoeveelheid meel nodig hebt, is het raadzaam een krachtiger molen aan 
te schaffen.



Welke graansoorten kun je met welke graanmolen malen? 
 

 

       

Granen Carina MAX Max Special MT 5 MT 5 ED MT 12 MT 18 

Tarwe ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Spelt ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Rogge ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Einkorn ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Boekweit ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Haver -- 
Grist 

-- 
Grist 

-- 
Grist 

-- 
Grist 

-- 
Grist 

-- 
Grist 

-- 
Grist 

Gierst ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Bruine gierst --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Rijst -- --- ---- --- ---- ---- ---- 

Kamut1 X X -- X -- --- --- 

Maïs2 X X ---- X ---- ---- ---- 

Soja X - ---- - ---- ---- ---- 

Quinoa -- -- --- - --- ---- ---- 

Lenzen -- -- ---- - ---- ---- ---- 

Amarant -- -- --- --- --- ---- ---- 

Kikkererwten X X ---- X ---- ---- ---- 

Erwten -- -- ---- ---- ---- ---- ---- 

Sesam X X X X X X X 



LEGEND: 
---- zeer goed 
--- Goed. 
-- in kleine hoeveelheden tot ca. 250 g 
• niet aan te bevelen 

 
X Je beschadigt de molen! 

1 Kamut is extreem hard. Bij het malen ontstaat veel warmte en dus condens. Daarom malen 
Kamut alleen in zeer kleine hoeveelheden (afhankelijk van het type molen). Grijp in het meel - als het te heet is, 
schakel dan de molen uit en ventileer de maalkamer na het malen. 
Afhankelijk van de fijnheid kunt u de volgende hoeveelheden malen: 

 
• MAX Speciaal ca. 250 gram 
• MT 12 ca. 500 gram 
• MT 18 ca. 750 gram 
• Wij vragen u het gebruik van kamut aan te geven wanneer u een molen bestelt. 

2 Maïs: Er zijn veel verschillende soorten maïs. De gewone voedingsmaïs in Oostenrijk en Duitsland is geen 
probleem voor de gemerkte molens. 
Maar vooral in Italië zijn er zeer oude rassen, waarvan we weten dat sommige niet gemalen kunnen worden. 
Helaas kunnen wij niet alle maïsvariëteiten testen en in een lijst opnemen. 

 

 

Wat je niet kunt malen: 
 

 
In het algemeen mogen geen oliehoudende 
zaden 
worden gemalen als: 
 

• Lijnzaad 
• Mosterdzaden 
• Zonnebloempitten 
• Poppy 
• Pompoenpitten 
• Noten 
• Amandelen 

Vanwege de consistentie kunt u niet 
knarsen: 

 
• Zout 
• Suiker 
• Thee 
• Bloemen 
• Bladeren 
• Knoppen 
• Grassen 
• Sprouts 
• kleine bossen 
• Gedroogde kleine vruchten en bessen 
• Kastanjes 
• Diverse kernen 

Het wordt afgeraden om koffie te malen. 
 

Kleur en geur dringen door in de slijpsteen, 
schoonmaken is erg moeilijk. Als er alleen koffie 
gemalen moet worden, neem dan contact met ons op. 

 




