
 

 

 

Snusrecept för 500g Råtobaksspill 

 

Tillbehör du behöver köpa till separat  

- Glycerol och eller Propylenglykol  ca 10-20ml. 
- Natriumkarbonat, ca 30-40g. 
- Salt, ca 80-100g. 
- Eventuella snusaromer 

 

Instruktioner: 

# Värm upp 8-9 dl vatten och lös upp saltet. 

# Häll upp tobakspulvret i en större bunke/ spann och blanda med saltvattnet. Rör om noga. 
Gärna med en elvisp! 

# Lägg smeten i en djup bakplåt, alternativt en plastlåda med lock som tål 95 grader. Täck 
över med aluminiumfolie. Låt snuset grädda i ugnen ca 2 dygn med 85-90 grader. Det är 
mycket viktigt att du vänder snuset ofta, minst 2 gånger per dag så att botten kommer upp 
och ytan kommer ner. En vanlig stekspade fungerar fint. Snuset kan vara klart något tidigare/ 
senare än 2 dygn och detta syns på färgen. När allt snus har blivit mörkt så är det klart. 

# När snuset svalnat blandar du först i natriumkarbonatet och därefter propylenglykolen. Se 
till att blanda mycket noga. Gärna med elvisp! 

# Sist tillsätter du snusaromer om så önskas.  

# Nu är snuset klart men smaken blir bäst om detta får dra till sig några dagar i ett kylskåp. 

Bon appétit! 
                                                                           
Tips 

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

ugn på svag värme. 

• 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. 
 

PS Allt råtobaksspill kan i princip tillredas efter valfritt recept. Så även Premiere Tobacco. 

Temperaturen styr hur länge du behöver baka. På www.tilbudet.nu hittar du under ”Tips&Trix” alla 

temperaturer, bakningstider och massor av bra tips både från oss och våra kunder. 


