SNUSTILLVERKNING

Innan snustillverkning, förbered er med följande:
Ugn. Hushållsugn eller egentillverkad ugn.

Stektermometer eller digitaltermometer. Ska visa minst +100 grader.

Följande text beskriver hur ni tillverkar snus under 48 timmar. Receptet är baserat
på 1000gram tobaksmjöl och ugnstemperaturen på ca: +85-90o. Vill ni använda er
utav annan temperatur, se listan, "Temperatur och tid i ugn", längst ned.

1. Koka upp 10dl vatten. Häll i 130g koksalt i det varma vattnet och rör om.
Häll lösningen över tobaksmjölet och blanda väl.

2. Platta till massan i behållaren och sätt denna med en tättslutande lock på
Större kastrull eller hink. Gör det lättare att blanda snusmassan med ingredienserna.

in i ugnen. Se till att ha termometer i ugnen eller i snusmassan för att
kontrollera värmen. Låt det stå nu i ca 24 timmar.

3. Efter ca 24 timmar tar du ut behållaren. Rör om massan så att inga torra
klumpar finns. Platta till och sätt in i ugnen igen med en tättslutande lock.
På så sätt undviker man att få ”ojästa” ljusbruna klumpar i snusmassan.
Decilitermått, vattenkokare eller mindre kastrull . För att mäta och koka upp vatten.
ingredienserna

4. Efter sammanlagt ca 48 timmar, ta ut massan ut ur ugnen och låt det svalna
i ca: 30min. Koka upp 4 dl vatten och tillsätt 80g natriumkarbonat i det
varma vattnet. Rör om. Häll lösningen över snusmassan. Tillsätt sedan 100g
Glycerol/Propylen glykol. Rör om väl. Se till att vädra. Det kan lukta kraftigt.

Elvisp,matsked eller skyddshandskar. För omrörning.

5. Platta till massan i behållaren eller portionera ut i dosor. Lagra i kylskåp i ca.
5-7dagar eftersom snuset brukar smaka bättre då. Se till att plastburken
alltid är lufttät och att locket sitter på ordentligt.
Behållare. Plastburk medföljer vid köp av westerose råtobak.
o

Plastburken tål max upp till +120 under kortare tid. Man kan också
använda sig av rostfri kastrull, glas skål eller liknande med tillhörande
lock. OBS! Använd Ej Aluminium eller annat som kan förstöra snuset.

Temperatur och tid i ugn
+50 grader = 5-6 dygn
+60 grader = 4-5 dygn
+70 grader = 3-4 dygn
+80 grader = 2-3 dygn
+90 grader = 1-2 dygn
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