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Kære alle æblefolk ! 

Så er vi igen i gang med at arrangere årets æblepresning. Mange er sikkert allerede i gang 
med at indsamle årets æblehøst og det gælder om at få dem samlet i kasser nu. 
I år har vi planlagt æblepresning på følgende dage: 
Lørdag d. 7. okt. + Søndag d. 8. okt.  

Lørdag d. 28. okt.+ Søndag d. 29. okt.   

Lørdag d. 4. nov. + Søndag d. 5. nov.   

Tilmelding: 

Når du har samlet dine æbler sammen og har fået et overblik over hvor mange æbler du har 
til presning kan du sende en e-mail til Kim Rosenberg - Kim@rosenberghaslev.dk  (du kan også 
ringe på 56315381) - med besked om hvornår du gerne vil presse æbler (minimum 2 og helst 
flere muligheder evt. prioriteret) og et overslag over hvor mange kg æbler du har. Du bedes 
også lige give besked til Kim, om du har presset æbler før. Bemærk venligst, at hvert med-
lemskab giver ret til at få presset op til 200 liter saft svarende til ca. 250 kg æbler. 
Tilmelding til den første weekend skal ske senest d. 21. september og tilmelding til de 2 
sidste weekender skal ske senest d. 4. oktober. Vi lægger så en plan for dagene, hvor vi 
prøver at få det til at hænge bedst muligt sammen.  
Tag gerne lidt kaffe og en madkurv med, så det bliver en hyggelig familiedag på Baunehøj. Der 
vil også være erfarne medlemmer af foreningen til stede til vejledning og hjælp til presning 
og pasteurisering af saften. 
Arbejdsgangen: 

I forbindelse med æblepresningen vil I blive sat sammen i hold som arbejder ca. en halv dag 
sammen, så der er ’hænder’ nok til at holde produktionen i gang hele tiden. Hvis der opstår et 
hul, kan det give problemer med at nå de sidste inden det bliver mørkt. Det er også vigtigt, at 
der løbende bliver ryddet op, så det sidste hold ikke hænger på hele rengøringen. I skal for-
vente, at formiddagsholdet møder kl. ca. 8-13 og eftermiddagsholdet ca. 12-17. Jeres place-
ring på formiddags/eftermiddagshold vil fremgå af den plan I vil modtage senest 1 uge før 
første pressedag.  
Betaling: 

Prisen er omkring 10 kr. pr l saft inkl. emballage og 5 kr. pr l saft ekskl. emballage, hvilket 
inkluderer alle afgifter til skolen for leje, vand, strøm osv. Der vil udelukkende være 0,75 li-
ters flasker. I er meget velkomne til at genanvende flasker og dunke. På generalforsamlingen 
er det besluttet, at nye låg til genanvendte flasker afregnes med 0,50 kr. 
Der betales 50 kr. i kontingent i forbindelse med æblepresningen og I opfordres på det 
kraftigste til at have kontanter med til hele afregningen. 1 kg. æbler giver 0,5 til 0,75 l 
most og der afregnes pr. liter.  
Bemærk at mosten ikke må gøres til genstand for videresalg. 
Ingen rygning: 

Baunehøj Efterskole er røgfrit område. Det beder vi jer respektere. 
Hunde skal være i snor: 

Da der er husdyr på skolen, skal hunde være i snor, og snoren skal selvfølgelig være fastgjort 
til hunden i den ene ende og til sin ejer, et træ el.lign. i den anden ende.  
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Æblekinder 


