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Bruksanvisning SNUS-Sats Torr

1
Koka upp 8 dl vatten för 500 gram snuspulver, tillsammans med en påse (80-90 gram) koksalt.
Var noga med att saltet löser sig. När saltvattnet har svalnat till ca 50 grader kan Du börja blanda i snuspulvret.
Låt gärna blandningen stå och dra någon timme, innan du rör om blandningen ordentligt. Kärlet Du använder
kan vara av plast, glas, porslin eller en rostfri bunke. Som avslutning täcker du kärlet med aluminiumfolie.
Se till att få det så tätt som möjligt.

2 Kärlet med snuspulverblandningen ska nu ställas på en plats som har en temperatur håller ca 60-70 grader,
där skall blandningen svettas i 5 dygn. Bäst är att mäta temperaturen direkt i snusmassan för bästa resultat.
Har Du inte tillgång till ett pannrum eller värmeskåp, kan Du i värsta fall använda kökets bakugn, kanske inte
alltför populärt av andra matsugna familjemedlemmar. Du kan bygga en värmelåda aven vanlig kartong som
du invändigt klär med frigolit, även locket tillverkas av frigolit. Värmekällan kan vara en vanlig glödlampa på 25,
40 eller 60 W beroende på årstid och utrymmets temperatur. Tänk dock på brandrisken!

Du kan även köpa en färdig värmelådaIsnusugn av oss. Var dag bör Du röra
om i kärlet ordentligt, blir blandningen för torr, kokar Du upp och blandar i
1 dl vatten tillsammans med 2 teskedar koksalt.

3 Efter fem dagar tar Du ut kärlet och blandar i en påse Natriumkarbonat (40g). Vill du ha ett mildare snus tillsätter
du mindre! Pottaskan häller du direkt ner i snusmassan. Rör om ordentligt så du är säker på att det fördelat sig i
hela snusmassan. Blanda i flaskan märkt GlycerollPropylenglykol. Låt dig inte förvånas av det lilla innehållet i
flaskan. Det är mycket starkt koncentrerat. Du kan nu också smaksätta snuset om du inte vill ha helt okryddat snus.
Titta på våra snusaromer. Eteriska oljor som kan användas är bl.a. Bergamott som man utvinner ur citrusfrukt,
pepparmint som ger en frisk smak, salmiak som får en smak av lakrits, eukalyptus, cederträ Atlas. De eteriska
oljorna är dyra i inköp men man använder endast 2-3 droppar till 100 gram snuspulver. Våra aromer är därför något
utblandade för att det skall vara lättare att hantera och är anpassade till 500g färdig snusmassa. Sedan är givetvis
smaken individuell. Smaksättning kan även i små mängder ske med brända och destillerade drycker.
Bland och rör om ordentligt.

4 Ditt snus är nu färdigt för att brukas. Ar fuktighetshalten för hög, så lägg snuset på en tidning täckt med
hushållspapper för sluttorkning, Kan ta ca 2-4 timmar beroende på årstid (rumstemperatur). Du förpackar nu snuset
i dosor eller askar. Kom ihåg att lagring förhöjer aromen. För att Du alltid skall tillgång till färskt snus skall Du förvara
det i kylskåp eller frysa ner det förpackade snuset och vid behov plocka ut dosorna ur frysen

Om du vill ha ett kramvänligare snus, kan du nu också tillsätta mer Glycerol eller
stärkelse typ majsmjöl. Det gör snuset mindre kletigt och mer lättbakat.

LYCKA TILL!


