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Tillverknings Schema 

Egna anteckningar 

Vattenmängd: 
Salt: 
Temperatur: 
In den :          /          Klockan: 
 

Ut den:          /          Klockan: 
Svalnat: 
Natriumkarbonat: 
Vatten: 
Arom: 
Glycerin 
Propylenglykol: 

Övriga ändringar i recept:________________________ 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

Använd inte olagrat färsksnus då det fortfarande har ett något förhöjt 
pH värde som kan orsaka skador på tandköttet. 

Volym/vikt 

Färdigt snus kylförvaras 

Kvalitet kan aldrig 
skapas genom 
engångsinsatser 

 
Glasbruksvägen 52 
361 94 Eriksmåla 

Organisationsnummer: 556879-2450  
Telefon 0470-122 70 

Kungssnus® är ett registrerat varumärke  

 

 

 
 

 

 

V2 

Vi rekommenderar  tillbehörssats med 
anpassade mängder salt, natriumkarbo-

nat, gummi arabicum och arom från  
Svensk Tobakskemi AB 

Tillbehör, aromer och kemikalier för 
snus 

Vi rekommenderar  tillbehörssats med 
anpassade mängder salt, natriumkarbo-

nat, gummi arabicum och arom från  
Svensk Tobakskemi AB 

Tillbehör, aromer och kemikalier för 
snus 

Support: 0470—122 70 

Vi har skickat med en stekpåse! 
 

Stekpåsen är värmetålig och minskar dof-
terna vid tillverkningsprocessen. 

Under värmebehandlingen  stoppar du in 
hela snussatsen i påsen och knyter igen 

lätt med bandet.  

Nikotinhalt på färdigt snus: 1,3% 

13mg/g 



VI LÄGGER STOR VIKT VID ATT VÅRDA VÅRA VARU-

MÄRKEN OCH RELATIONEN MED DIG SOM KUND OCH 

ÄR ALLTID ÖPPNA FÖR NYA IDEÉR OCH PRODUKTER. 

SAMTLIGA RÅVARORNA DU HAR FRAMFÖR DIG ÄR UT-

VALDA SPECIELLT FÖR SNUSTILLVERKNING. 

VI HAR UTVECKLAT  TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET FÖR ATT 

TILLVERKA EGET SNUS SOM HAR BLIVIT ALLT POPULÄ-

RARE. VI BASERAR PRODUKTER AV RIKTIGT BRA RÅVA-

ROR. DE BÄSTA RÅVARORNA VI KAN FÅ TAG PÅ FAK-

TISKT GÄLLANDE SMAK, DOFT OCH FÄRG. 

DÄRFÖR INNEHÅLLER EJ NÅGON AV ALLA VÅRA OLIKA 

SNUSSATSER TOBAKSSPILL.  

 

FÖRSTA GÅNGEN DU TILLVERKAR SNUS AV VÅRT TO-

BAKSPULVER REKOMMENDERAR VI DIG ATT LÄSA IGE-

NOM MANUALEN NOGA INNAN DU PÅBÖRJAR SNUS-

TILLVERKNINGEN OCH ATT FÖLJA DEN.  DU KOMMER 

ANTAGLIGEN GÖRA VISSA ÄNDRINGAR FÖR ATT FÅ EN 

SLUTPRODUKT SOM PASSAR  DIG ÄNNU BÄTTRE EFTER  

NÅGRA GÅNGERS TILLVERKNING. 

 

VI REKOMMENDERAR DIG VARMT ATT ANVÄNDA HUS-

HÅLLSMASKIN ELLER KÖKSASSISTENT. SLUTPRODUK-

TEN BLIR SÅ VÄLDIGT MYCKET BÄTTRE OCH TILLVERK-

NINGEN VÄLDIGT ENKEL! 

KUNGSSNUS 

        

Manual 
1. Häll över tobakspulvret i ett större kärl. Koka upp 6dl vat-
ten och tillsätt  100gram jodfritt salt i vattnet. Blanda saltvat-
tenlösningen i tobakspulvret och rör om hastigt med elvisp 
tills allt pulver är jämt fuktat. Häll därefter blandningen i 
plastburken. Blandningen ska inte vara hårdare sammanpres-
sad än att allt precis får plats i burken. Sätt på locket. 

2. Burken skall nu ställas i mitten-delen av köksugnen som är 
tempererad till 80-85º. Värmen ska komma från den nedre 
delen av ugnen om det är möjligt. Stick in ugnstermometer 
genom det varma locket för att kunna kontrollera att rätt tem-
peratur uppnås. Snusblandningen skall hålla en temperatur på 
min80º och max90º. 

3. Efter 24timmar i ugnen är färsksnuset färdigjäst och burken 
tas ut ur ugnen. Låt självsvalna till rumstemperatur. Väg upp 
60gram natriumkarbonat utan klumpar och blanda ner detta 

direkt i snuset och rör om en stund tills det är jämt fördelat i 
snuset. Kornen kommer att lösa upp sig helt inom någon 
timme.  

4. Tillsätt 50gram propylenglykol och 50gram glycerin och 
rökarom, använder du dig av en Kungssnus arom så innehål-
ler den redan lagom mängd av glycerin, propylenglykol och 
rökarom. Justera upp vikten till 2000gram med mer vatten.  
 
5a.(Med hushållsmaskin). Har du en hushållsmaskin så bear-
betar du snuset, allt från 15-60minuter, tills konsistensen 
känns rätt och snuset går att baka till en prilla utan att smula. 
Tillsätt någon matsked Gummi Arabicum för att påskynda 
processen att få bra konsistens. Skärande verktyg ska ej an-
vändas. 
  

5b.(Med elvisp). Förvara snuset i kylskåp några dagar. Bear-
beta snuset med elvisp på en låg hastighet under väldigt lång 
tid tills konsistensen känns rätt och snuset går att baka till en 

prilla utan att smula.  Att växelvis handknåda snuset brukar hjälpa 
en hel del. Tillsätt någon matsked Gummi Arabicum för att på-
skynda processen att få bra konsistens. 
 

6. Kylförvara i 14dagar. Tillsätt därefter mer  vatten om så önskas. 
Du kan efter lagring åter bearbeta snuset för ännu bättre konsi-
stens.  
Njut!!    
             

att tillverka snus är ett hantverk som vi stolt utvecklat med åren 

Redskap av aluminium bör ej användas 

Några tips: 
Använd inte olagrat färsksnus då det fortfarande har ett något förhöjt pH 
värde som kan orsaka skador på tandköttet. 
Ett för torrt eller obearbetat snus kan orsakar irritation på tandkött som i 
längden kan orsaka besvär.. Fukta upp  med vatten till  korrekt vikt och 
bearbeta det ytterligare efter mellanlagringen.  
Under mellanlagringen  mjuknar snuskornen till och det är därför lämplig-
ast att bearbeta fram perfekt konsistens och fuktighet efter lagring.  
 
Normal färg på snuset är mörkbrunt /nästan svart efter  lagring.  
Innan snuset fått rätt fuktighet, bearbetats och lagrats är färgen ljusbrun. 
 
Mät tiden i ugnen från dess att  snuset har kommit upp i rätt temperatur. 
Vet du sedan tidigare exakt läge på din ugn kan du räkna från det att det 
ställdes in. Någon timme mer eller minde  orsakar inga bekymmer. 

K u n g s s n u s  

För bästa resultat:           Lagra           Kontrollera slutvikt           Bearbeta snuset 


