Påskmust-test

Coca-Cola har haft testförsäljning av Julmust i
den södra delen av landet. Detta har gått så bra
att man nu kommer att lansera Påskmust i hela
Sverige under namnet Bjäre Påskmust. Lidens
Tidnings redaktion beslöt då att testa
Lidenborna för att se om Coca-Cola har rätt.
Företaget skickade två testflaskor per post från
Stockholm och Lidend Tidning beslöt att hålla
testet lördagen 5/2 mellan 12-14. Testpanelen
skulle provsmaka tre olika sorter och sedan avgöra vilken de tyckte bäst om. De sorter som vi
plockade ut och som skulle konkurrera var ICA:s
egen och Spendrups. Under de två timmar vi
stod och inbköd folk testa så var det nog ungefär
80% som stannade och läskade sig. Provsmakningsstilarna varierade kraftig. Några drack
ur mugg 1-3 , medan andra försiktgt tog en liten
klunk av varje och sedan började om tills man
bestämt sig. Det var till och med en testare som
ville ha vatten att skölja med mellan de olika
provsorterna. Ingen av dryckerna var av s.k lighttyp.

Här redovisar vi några av testarnas omdömen:

Nr 1 ICA handlarnas:
Traditionell must, liknar mest den must jag
minns från min barndom, mest smak,
mustigast, fylligast, godast.

Nr 2 Spendrups
Mest smak helt enkelt, minst blaskig, verkar
hålla kolsyran bäst, ej för söt, mustig smak.

Nr 3 Bjäre (Coca-Cola)
Mustigare, ej besk, mycket smak, inte för
mycket kolsyra, lagom söt, smakade mest, god
och fyllig, kryddigast, mustigaste eftersmaken,
lite mer rivig än de andra.
På nästa sida följer ett bildcollage och en
stilstudie på en stor del av testpanelen.
Bild och text: Tore Löfvenius

Resultatet av Lidens Tidnings högst
vetenskapliga test.
42 personer deltog och av dessa hade nio
stycken Spendrups (nr 2) som sin favorit.
14 personer hade valt ICA handlarnas (nr 1)
och slutligen 19 stycken valde (nr 3) Bjäre
(Coca-Cola). Det är inte långt från 50% så
man får förmoda att Coca-Cola haft rätt i sin
lansering av denna nya dryck.
Den kommer att finnas till försäljning på ICA
Liden till Påsk.

Utlottning av Påskmust bland testdeltagarna.
Vi har dragit fem stycken vinnare bland de som deltog i testet och dessa kan hämta
var sin 1,5 l flaska påskmust av märket Bjäre (Coca-Cola) under påskveckan.
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