Manual ingår ej i snussatsen. Skiv ut ett eget exemplar.

Bruksanvisning
Coobra Råtobaksspill 1 Kg

Beställ snussats från Snusfabriken.com
Recept för snusberedning av 1 Kg råvara
Samtliga tillbehör köpes till separat. Salt, Natriumkarbonat och Glycerol/Propylenglykol

1:

Fördela råtobaken lika i de två plastburkarna.
Burkarna, som tobakspulvret ligger i, går utmärkt att använda i ugn under
beredningen. De är dock inte 100% täta så vi rekommenderar att du även
använder våra stekpåsar för att undvika ett för torrt resultat.

2:

Blanda 110g vanligt koksalt i ca 7-10 dl hett vatten. Låt vätskan svalna till ca 50
grader. Dela upp vätskan i två lika delar och häll en del i varje plastburk över
tobaksmjölet. Blanda väl, gärna med elvisp på låg hastighet. Se till att all tobak blir
blöt. Sätt på locken ordentligt så att de sluter så tätt som det är möjligt. Sätt gärna
burkarna i var sin stekpåse.
Ställ burkarna i ugn på 90 grader i 24 timmar. Håll koll på temperaturen.
Låt temperaturen aldrig överstiga 90 grader!

3:

Efter 24 timmar: Blanda 100g natriumkarbonat i ca 6 dl vatten. Om du köpt någon
av de starkare tobaksspillen skall du ha 130g natriumkarbonat. Dela upp vattnet i
två lika delar och häll en del i varje burk över den varma tobaksmassan och
blanda väl. Gärna med elvsip. OBS! Massan är varm och luktar kraftig. Jämna till
massan, sätt på locken ordentligt och ställ tillbaks burkarna i ugnen. Håll koll på
temperaturen, 90 grader som innan. Låt stå i ugnen ytterligare 12 timmar.
(Totalt 36 timmar i ugn).
Ta sedan ut burkarna och låt snusmassan svalna. När snusmassan svalnat
ordenligt tillsätter du ca 5 cl Glycerol/Propylenglykol. Tillsätt lite i taget till dess du
får lagom konsistens. Glycerol är mjukgörande.
Nu är det dags att smasätta snuset med dina favoritaromer.
Ställ sedan snuset i kylskåp för efterfermentering. (eftermognad) i ca 7 dagar.
Både smak och konsistens blir bättre efter en tids lagring.
Förvara färdig proddukt max en månad i kyl. Behöver du förvara längre så frys in
det och ta fram efter behov.

TIPS 1

Om du upplever snuset för blött så kan du torka ner det. Ställ på element eller
torka en stund i ugn på svag värme.

TIPS 2

Förebyggande kan du till nästa sats minska lite på vattenmängden direkt när du
löser saltet. Det är lättare att blöta upp än att eftertorka.
Har du fått för torrt resultat och behöver efterfukta, skall du använda ett lättsaltat
vatten.
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