1 kg COOBRA RÅTOBAK FÖR CIGARETTER OCH SNUS
Coobra råtobak är en blandning av Virginia och Burley vilken ger en medelstark smak.
I Coobra råtobak ingår redan en grundarom. Önskar Du förstärka smaken ytterligare kan
Coobra tobaksarom tillsättas enligt tabellen nedan.

Tillverka Rulltobak
Tobaken har en nikotinhalt av 8-12 mg/cigarett. Välj lämplig filterhylsa till din cigarett.
Coobra rulltobak kan skäras direkt i kvarnen utan några förberedelser.
Har tobaken torkat, följ instruktionerna nedan.

Gör så här:
Väg upp önskad mängd tobak (enligt tabell) och placera den i en plastpåse, blanda arom och vatten
ordentligt (enligt tabell). Häll aromblandningen över tobaken direkt ner i plastpåsen. Låt stå i 1-2 dygn för
att genomfuktas. När tobaken blivit mjuk kan den skäras i skärapparat eller i annan anordning som finns i
välsorterade tobaksaffärer. Det går också att skära med kniv om man inte ska göra mycket på en gång. När
tobaken har torkat (ca 4-5 timmar i rumstemperatur) ska den läggas i täta burkar för att dra någon vecka.
Lagring förbättrar smaken. Tobaken ska fortfarande vara lite mjuk när man lagrar den i burken. Önskar Du
en mild smak, röker Du tobaken när den fortfarande är lite fuktig, föredrar Du en starkare smak, torkas den
ytterligare.

Förvara tobak i tät behållare för att bevara fukten.
Råtobak
Vatten
Arom
Antal cigaretter
100 g
0,75 dl
5 ml
ca 110 st
200 g
1,50 dl
10 ml
ca 220 st
500 g
3,75 dl
25 ml
ca 550 st

Tillverka Snus
Gör så här:
1. Finfördela 1 kg Coobra tobak till ett pulver i lämplig storlek. Använd mixer eller köttkvarn.
2. Blanda ut tobakspulvret 11 dl vatten och 50 g salt. Rör om ordentligt innan blandningen
hälls i stor form eller långpanna.
3. Fördela blandningen i ett jämnt lager och täck över formen i långpannan med gladpack.
Placera formen på en plats med 45-50°C för att “svettas” under 5 dygn, rör om då och då.
Lämpliga platser är ovan på pannan i pannrummet eller i bakugn.
4. Efter 5 dygn tillsätts 90 g pottaska (kaliumkarbonat), som kan köpas där du köper råtobak.
Låt blandningen stå ytterligare ett dygn med gladpack. Om blandningen är för fuktig, tag
av gladpacken och låt stå i ugnen några timmar. Man kan nu tillsätta arom t.ex
Whisky/Cognac/Rom.
5. När snusen har den rätta fuktigheten låt den svalna och lägg den i lämpliga dosor. Förvara
dosorna i frysen.
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