Vi Mustar dina äpplen.
ATT TÄNKA PÅ FÖRE INLÄMNING AV ÄPPLENA:
Gallra bort ruttna äpplen ta bort löv och gräs, skölj gärna genom äpplena hemma innan
inlämning. Om ni vill vi ska tvätta och gå igenom era äpplen tillkommer en kostnad på
150:- Ta med era äpplen i i bananlådor ,plastbackar, hinkar etc, och märk dem med ert
namn. Det spelar ingen roll om äpplen har ”rost” eller är fula i skalet det påverkar inte
smaken. Även ljusbruna fallfrukts skador är inget problem. Om ni vill ta vara på era
pressrester så meddela detta vid inlämningen, om inte tar vi kostnadsfritt hand om dessa.
Obs ni som lämnar in äpplen och hämtar vid vår utlämning i Ö-Vik och Nordmaling kan vi
ej ta pressresterna i retur till er. Vi mustar inte frukt från häst ko eller beteshagar då dessa
kan innehålla kolibakterier.

PRISLISTA GUBBHOLMEN 2021.
MUSTNING AV ÄPPLEN.
Pastöriserad must i tre liter bag in box 110:Pastöriserad must i 0,5 liter glasflaska 40:Pastöriserad must i 0,75 liter flaska med bygelkork 55:Råmust tappat på kundens egen medhavda kärl tex plastdunkar
hinkar med lock = 20:- / Liter
Samtliga priser är inkl moms.

ÄR FRUKTEN REDO ATT MUSTAS?
Snabbtest är kärnorna vita är äpplet omoget. Är kärnorna mörka är äpplet moget.
Undantag är de sk sommaräpplena tex Transparent Blanche dessa måste mustas innan de
blir fullt mogna då de snabbt blir mjöliga, det blir en syrlig must av dessa äpplen. Mjöliga
äpplen tar vi inte emot då det lägger igen pressdukar och blir lite must av. Ett snabb test
övermoget äpple blir mjukt och knakar inte när man biter i det. Av två kilo äpplen blir det
ca 1 liter must.

PASTÖRISERING.
Vi mustar dina äpplen, pastöriserar musten och tappar upp den på Bag-In-Box eller
glasflaska. Pastöriserad must kan förvaras i rumstemperatur i ett år. Öppnad förpackning
håller Bag-In-Box ca 4 veckor i kylskåp, glasflaska ca 1 vecka i kylskåp.
(Pastörisering innebär en uppvärmning till 79 grader då får din must en hållbarhet på ca
ett år utan att tillsatser av konserveringsmedel.)

TISBESTÄLLNING FÖR ATT LÄMNA ÄPPLEN.
Ring 070-5357824 för att koma överens om lämplig tid för inlämning. Vi skickar Sms när
musten är klar för avhämtning vi behöver 7-14 dagar på oss att tillverka den. Alternativt
lämna äpplena vid vår upphämtning i Ö-Vik se sista sidan.

För att få must av dina egna äpplen krävs minst 60 kg kommer du
med mindre mängd så blandar vi med andras äpplen.
Har du äpplen över? I stället för att slänga dem så kan ni sälja
dem till oss. Vi betalar 4:- /kg för era, ej skadade äpplen.

