
 
 

Leiepressing for privatkunder 2019 
 

VIKTIG INFO, LES NØYE: 
På Eplegården får du din egen most fra dine egne epler. Ca 50-70 % av fruktvekten blir til most, avhengig av eplesort 
og modningsgrad. 10 kg epler = 5-7 liter most. Mosten vil få smak som eplene du leverer, derfor må de smake godt og 
være modne. Vi presser ikke sommerepler som kan bli ”melne”. Grønne, sure epler gir sur most. Småskader, insektbitt 
og skurv gjør ingenting, men store og gamle støtmerker er ikke bra. Selv om Eplegården sorterer grundig, må det ikke 
være vesentlig råte eller jord på eplene. Når du kommer, heller vi eplene over i Eplegårdens kasser, slik at du får med 
egen emballasje hjem. Du kan blande ulike epletyper, også pærer, men pærer bidrar sjelden til et optimalt produkt. 
Eplemosten tappes ufiltrert, og den blir alt fra forholdsvis klar til nærmest som appelsinjuice i konsistens, avhengig av 
eplene som leveres. Du kan levere alt mellom 1 og 50 kg. Minstepris pr. bestilling er 250 kroner. Mosten blir 
pasteurisert og tappet på 0,7 liter glassflaske holdbar i ett år, eller 3 liter Bag-in-Box, holdbar i 6 måneder (etter åpning 
ca 4 uker). Du får valgfritt navn på etiketten. Dersom du vil ha upasteurisert most til nedfrysing eller vinlegging, avtales 
det spesielt, kun skriftlig på epost til tor@eple.no. 
 

Levering av epler: 
Maks 50 kg, kun i september og oktober. OBS: Innlevering KUN FREDAG OG LØRDAG 10-16.  

Vi tar IKKE i mot epler som blir levert på annen tid. 
 

Henting av eplemost: 
OBS: MÅ HENTES påfølgende helg, i åpningstiden: fredag, lørdag og søndag 12-16. 

Oppgjør med kort eller kontant. OBS: Dersom most ikke hentes, tilkommer et lagergebyr på kr. 200,-  
per bestilling per påfølgende uke. 

 
Priser inkludert etikett: 
 
 

Tappet på 3 l ”Bag-in-Box”    Kr. 145,- pr. stk. inkl. mva. 
Tappet på glassflaske med gullhette  Kr. 50,- pr. stk. inkl. mva. 

 
 

Eplegården   -   Tlf: 91801577 (kl. 08-16)   -   tor@eple.no   -   www.eple.no 
 
 

Fyll ut grå felt. Ved utfylling av skjemaet under, plikter man å være kjent med betingelsene beskrevet over. 
 

Navn:         Mobiltelefon:     Lev. 
            Dato:  
 
 
 
Navn på  
etikett:  
 
 

        Annen tekst eller grafikk etter avtale pga tekniske begrensninger. Tillegg kr. 100,- per bestilling. 
 

Skriv 
sort og ca kg:       (En full Eplegården-kasse er ca 20 kg. 
Maks 50 kg:       Om ikke sort er kjent, skriv UKJENT) 
 
3 liter Bag-in-Box:  ANDEL %/stk    Resultat/Sum:______________________ 
 
 
Flaske:   ANDEL %/stk    Resultat/Sum:______________________ 
 
 
Kommentar:____________________________   Total:_____________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

________________________s Eplemost    (standard) 


