
Välkommen till
Bergums Musteri !

Hösten 2016 startade Bergums Musteri.

Vi som driver företaget är Annica och Anders Björklund.

Här har du möjlighet att få dryck från din egen frukt.

Du får 3 liters pastöriserad must i bag in box.

Vi kommer även att ha egen ”Bergumsmust” till försäljning.

Den framställs  av närodlad ekologisk frukt

Musten innehåller inga tillsatser.

Bergum
s M

usteri

Musteriet ligger vid

Bergums kyrka

Bergums Källegårdsväg 8

424 91 Olofstorp

Vi är medlemmar i föreningen Bergum-Gunnilse Utveckling.

Föreningen arbetar aktivt med utveckling

 i vår bygd inom en rad olika områden

www.bergum-gunnilse.se



Vi gör must av dina äpplen!

Att tänKA på inför Mustning
Fallfrukt är okey men plocka helst direkt från trädet och 
lägg i papperskassar. Äpplena ska vara mogna (bruna 
kärnor) eller nästan helt mogna, fasta och rena. Det gör 
inget om de har fläckar eller maskskador men undvik 
förruttnad och möglig frukt.

Plocka inte fallfrukt från djurhagar då dessa kan
innehålla bakterier.

Pastöriserad must
Vi accepterar inte medhavda kärl.
Detta för att säkerställa hygien och kvalité.
Vi tappar upp musten i 3 liters bag-in-box. 

Musten kommer att vara naturligt grumlig och innehålla små 
partiklar eftersom dessa bidrar en hel del till smak och konsis-
tens. Mjuka och mjöliga äpplen ger mer fruktkött (grumlighet)

Hur MycKet Must Blir det?
Cirka 0,5 l/kg äpplen.
Kan variera beroende på äpplets mognad m.m. 

Minimum vikt för inlämning är 50 kg. Ca. 4-6 fulla
papperskassar. Detta blir ungefär 25 liter must, 8-9 bag in box. 

HållBArHet OcH förVAring
Pastöriserad must kan lagras mellan 6 månader och 2 år, 
beroende på hur den  förvaras.
Öppnad box håller minst en månad i kylen.

BOKning för Mustning
Kontakta oss för frågor och bokning av tid.
Helst via mail. Så hör vi av oss till dig.

KOntAKtpersOn

Anders Björklund 
e-mail: bjorklund.anders@telia.com

Tel: 0760 49 32 62

utläMning OcH BetAlning
När musten är färdig för avhämtning skickar vi
ett SMS till dig eller hämtar du musten enligt
överenskommelse. 

priser

Mustning av din frukt

3 l pastöriserad must i bag-in-box   90:-

Vår egna Bergums Must

3 l pastöriserad must i bag-in-box   130:-

Du kan betala kontant eller via Swish.

Välkommen!
Annica & Anders


