
Denna Manual 

Är Anpassad Till 

Kungssnus Standard 

Snussatser. 

 

För Övriga 

snussatser, följ 

manualen som ingick 

den snussatsen. 

 

 

 

w w w . t o b a k s k e m i . s e  
Kundsupport: info@tobakskemi.se 

Tillverknings Schema 

Egna anteckningar 

Vattenmängd: 

Salt: 

Temperatur: 

In den :          /          Klockan: 
 

Ut den:          /          Klockan: 

Svalnat: 

Natriumkarbonat: 

Vatten: 

Arom: 

Glycerin: 

Propylenglykol: 

essens: 

Rökarom: 

Övrigt: 
 

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 

Svensk Tobakskemi AB 
Broms väg 1 

361 94 Eriksmåla 
Organisationsnummer: 559028-1456  

 
Kungssnus® är ett registrerat varumärke  

 

I vårt sortiment hittar du en mängd populära 

produkter för dig som tillverkar eget snus.  

 

Vårt mål är att erbjuda dig prisvärda råvaror 

och produkter som passar även den riktigt 

kräsna användaren.  

 

Att erbjuda de bästa produkterna vi kan finna 

på marknaden är vi oerhört stolta över. 

 

Våra kunder är privatpersoner, tillverkare 

och återförsäljare.  

 

Vi är alltid öppna för nya idéer och förslag 

till produkter.  

 

Saknar du något eller har förslag på nya pro-

dukter? Hör väldigt gärna av dig till oss! 

 

 

 

V6.2 

Du är välkommen in i Facebooks skönaste snusgrupp Kungssnus / Tobakskemi. 

Du hittar den på följande länk: https://www.facebook.com/groups/

KungsSnusarna/  eller så söker du bara på ”Kungssnus/Tobakskemi(18+)” 

När du väl har blivit godkänd som en del av gemenskapen får du gärna gå in 

och skriva ”Hej till gruppen” och om du vill posta någon bild eller något annat 

kul. Bjud även in en eller flera sköna snusare i gruppen som uppfyller följande 

två kriterier: 

- (+18 år) 

- Hängiven snusare 

Hoppas vi kan bli ett stort gäng lirare som delar med oss av erfarenheter, re-

cept, hjälp, bilder, tips, frågor och precis allt annat med varandra. 

Vore jättekul om du hänger på och bjuder in någon mer.  

Detta tillbehörspaket 

Innehåller: 

Natriumkarbonat, spe-

cialstärkelse, havs-

salt, manual samt en 

valfri arom. 

(Eventuellt kan återförsäljare sälja 

detta paket utan arom) 

Denna version innehåller specialstärkelse 



TILLVERKA EGET SNUS 

VI LÄGGER STOR VIKT VID ATT VÅRDA VÅRA VARU-

MÄRKEN OCH RELATIONEN MED DIG SOM KUND 

OCH ÄR ALLTID ÖPPNA FÖR NYA IDEÉR OCH PRO-

DUKTER. 

SAMTLIGA RÅVARORNA DU HAR FRAMFÖR DIG ÄR 

UTVALDA SPECIELLT FÖR SNUSTILLVERKNING. 

 

FÖRSTA GÅNGEN DU TILLVERKAR SNUS AV KUNGS-

SNUS TOBAKSPULER, TILLSAMMANS MED DETTA 

TILLBEHÖRSPAKET, REKOMMENDERAR VI DIG ATT 

LÄSA IGENOM MANUALEN NOGA INNAN DU PÅBÖR-

JAR SNUSTILLVERKNINGEN OCH ATT FÖLJA DEN.  

DU KOMMER ANTAGLIGEN GÖRA VISSA ÄNDRINGAR 

FÖR ATT FÅ EN SLUTPRODUKT SOM PASSAR  DIG 

ÄNNU BÄTTRE EFTER  NÅGRA GÅNGERS TILLVERK-

NING. 

 

VI REKOMMENDERAR DIG VARMT ATT ANVÄNDA 

HUSHÅLLSMASKIN ELLER KÖKSASSISTENT. SLUTPRO-

DUKTEN BLIR SÅ VÄLDIGT MYCKET BÄTTRE OCH 

TILLVERKNINGEN VÄLDIGT ENKEL! 

 

TVEKA INTE ATT HÖRA AV DIG OM DET ÄR NÅGOT 

DU UNDRAR ÖVER! 

TOBAKSKEMI 

         Manual 
1. Häll över tobakspulvret i ett större kärl. Koka upp 6dl 

vatten och tillsätt påsen med salt i vattnet. Blanda 

saltvattenlösningen i tobakspulvret och rör om hastigt 

med elvisp tills allt pulver är jämt fuktat. Häll därefter 

blandningen i plastburken. Blandningen får ej vara 

sammanpressad i burken. Sätt på locket. 

2. Burken skall nu ställas på galler i mitten-delen av köks-

ugnen som är tempererad till 80-85º. Värmen ska 

komma från den nedre delen av ugnen om möjligt. 

Stick in ugnstermometer genom det varma locket för 

att kunna kontrollera att rätt temperatur uppnås. Snus-

blandningen skall hålla en temperatur på min80º och 

max90º. 

3. Efter 24timmar i ugnen är färsksnuset färdigjäst och 

burken tas ut ur ugnen. Låt svalna till kylskåpstempe-

ratur. Blanda påsen med  natriumkarbonat i 5dl kallt 

vatten, rör om till allt löst sig.  Lösningen blandas i 

färsksnuset och röres om väl.  

4. (Alternativ 1) Blanda i  hela aromen.(Aromen innehål-

ler lagom mängd glycerin/propylenglykol). 

(Alternativ 2) Tillsätt 50gram propylenglykol och 

50gram glycerin och rökarom. Smaksätt färsksnuset 

med någon essens, arom, whiskey, portvin eller vad du 

nu önskar.  

Slutvikten ska hamna på minimum 2050gram till max 

2200gram. Justera vikten med mer vatten och rör om.   

 

5a.(Med hushållsmaskin). Har du en hushållsmaskin 

(köksassistent) så bearbetar du färsksnuset, allt från 15

-60minuter, tills konsistensen känns rätt bra och snu-

set går att baka till en prilla utan att smula allt för 

mycket. Skärande verktyg ska ej användas. (Den per-

fekta konsistensen ordnar vi efter lagring) 

  

5b.(Med elvisp). Strö ner önskad mängd av påsen med 

specialstärkelse. Bearbeta omedelbart färsksnuset med 

elvisp på en låg hastighet i 30-60minuter tills konsistensen 

känns rätt bra och all specialstärkelse har löst upp sig.  

Det bör gå att baka till en prilla utan att det smular allt för 

mycket. Att växelvis handknåda brukar hjälpa en hel del. 

(Den perfekta konsistensen ordnar vi efter lagring) 

 

- Mellanlagra färsksnuset kylskåpskallt i plastburken i 

minst 10dagar. 

- Gärna 20dagar om du begåvats med tålamod och är ute 

efter bästa möjliga smak och konsistens. Snuset får ej vara  

hårt sammanpressat.  

6. Kontrollväg åter snuset så det har en vikt på minimum 

2050gram och max 2200gram. 

7. Bearbeta åter snuset tills konsistensen är perfekt. Har du 

hushållsmaskin eller köskassistent så låter du självklart 

denna sköta jobbet. Bearbetningen tar i normala fall 30-

60minuter. 

Under bearbetningen pressas vätskan tillfälligt ur snuset 

och den kan upplevas väldigt fuktig.    

Denna Manual Ersätter tidigare manual  

Redskap av aluminium bör ej användas Välj 5a eller 5b 

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. 
 

Svensk Tobakskemi ab 

För bästa resultat:           Lagra           Kontrollera slutvikt           Bearbeta snuset 


