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Se till att ha flaskor/dunkar/bag-in-box mm hemma så du kan förvara musten efter
pressning. Ett litermått eller liknande att ösa den krossade massan med behövs också.
Tvätta frukten. Stötskador gör inget, men rutten frukt sorteras bort. Ingen jord/grus kvar på
frukten.
Kolla så alla delar på utrustningen är hela och rena.
Montera fast tratten på krossen, fast nyckel följer med i hinken.
Starta krossen innan du börjar mata äpplen. Inga armar ner i krossen! Stäng av och
montera isär om frukten skulle fastna.
Ställ stora baljan under krossen, mata i äpplen, krossa frukten. Vill du göra cider kan du låta
frukten stå ett tag (upp till ett dygn utomhus) innan du pressar den.
Sätt pressduken på plats i pressen (bra om den är ren, då kommer musten lättare igenom).
Ställ en spann under utloppet, lätt att glömma.
Fyll på med fruktmassa nästan ända upp.
Skruva fast locket.
Koppla vattenslang till pressen.
Öppna vattenkranen, trycket kan vara max 4 bar ca, högre är ingen idé för då löser
säkerhetsventilen på pressen ut. Om musten börjar spruta ut ur gallret så sänk trycket en
stund.
Låt stå tills det bara droppar långsamt ur pressen.
Stäng av vattenkranen.
Släpp ut vattnet ur pressen genom att öppna den röda kranen.
Vänta tills trycket sjunkit till 0, öppna pressen och töm ur fruktköttet.
Spara gärna pressmassa till någon som har djur (höns, grisar).
Pressa mera :)
Efter användning skall all utrustning göras ren. Gärna med lite diskmedel och
renspolning efter. AKTA er för knivarna i krossen, de är supervassa.
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Ta isär krossen, ta loss gallret inne i krossen, rengör allt, det kan behövas en lätt scotchbrite-skurning, inte knivseggarna dock. Rengör även utvändigt. Akta motorn för spolning
med högt vattentryck.
Ta isär pressen, rengör allt, särskilt den gröna filtersäcken. Om fruktköttet får torka in blir
det mycket krångligare. Tvätta filtret med högtryck eller skrubba med nagelborste.
Låt allt torka. Montera ihop pressen.
Se till att allt kommer med till näste pressare.
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Utrustningslista
Kross med tratt, två muttrar och liten fast nyckel.
Press med filtersäck.
Slang med koppling (dubbelhane).
Två stora fyrkantsbaljor.
Två hinkar.
Diskborste, nagelborste och scotchbrite.
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Glad mustning!
All utrustning används på egen risk, akta barnen.

