
-Hej, välkommen till våran podd!

-Disapodden!

-Den här gången är det ett julspecialavsnitt, vi har testat julmustar, dom som vi kunde få tag på

-Exakt! Dom som är populära, som finns i din närmaste butik.

-Så du kan göra ett välgrundat beslut! Det finns ju en uppsjö av julmustar

-De gör de verkligen! 

-Och vet ni, 

-Julmust till julen Rickard, vad säger du om de?

-It’s a must! *Skratt* Ba-dum-tss

-Men vad tyckte vi då, ja de får ni höra här!

Ska vi presentera vilka mustar vi har för lyssnarna?

*Syrsor ljudeffekt*

-Det är bättre att Tobbe får göra det.

-Va, får jag presentera?

-Ja, berätta vad vi har för sorter.

-Vi har Nygårda julmust, Zeunerts julmust, Apotekarnes julmust, Vasa julmust och Coops julmust.

-Och vi körde inte med några sockerfria sorter.

-Inga sockerfria i detta avsnitt.

-Nä precis, de kommer kanske sen!

-Påskmust, är de samma?

-Det är den eviga frågan.

-Ja det är ju samma recept.

-Det skulle vara kul att smaka! Synd att vi inte har påskmust också, då har vi kunnat jämföra ifall 
det  är samma?

-Det är samma, fast dom byter bara ut etiketten.

-Jag tror inte de smakar kyckling av påskmusten eller ägg

-Äggmök

-Äggmust

-Ska vi börja med första muggen?

-Och nu vet vi alltså inte vad det är vi dricker.

-Nej precis! Vi har ju bara fått 5 muggar här framför oss

-Det kanske är gift!

-Vi har fått 5 muggar numrerade 1-5 och vi tänker att vi börjar med 1:an rimligtvis, men 1:an kan 
alltså vara vilken som helst av dom här 5.

-Let’s go!

*Flaskljud*

-Apotekarnes

-Hur ser han ut?

-Ja ska vi lukta lite?

-De luktar precis som julmust.

-En svag arom

-Den här har jag nog inte druckit

-Rulla den uppe i gommen!

-Det pirrar lite i gommen

-Vi skulle haft en hink bredvid som man kan spotta ut allt i.

-Sätt 1-5 på den då, 1 är inte så härligt, och 5 är jätte jätte gott!

-Då kör vi andra muggen!

*Flaskljud*

-Coop

-Lite dämpad smak, den var inte alls lika tydlig.

-Det känns som en gnista på tungan! Sen kändes 1:an lite sötare också!

-Som mig?

-Som dig ja Arne!

-Men den här är söt, som Arne!

-It tastes like sweet Arne

-Den luktar inte så mycket, eller?

-Hur ser den ut då? Är den brun?

-Arne svepte sin han iallafall.

-Nu tar vi trean!

*Flaskljud*




- Wasa

- Hej hopp!

- Lurig…

- Ja den här har en lurig smak tycker jag, den lägger sig under tungan.

- Lurigt, något man inte har smakat.

- Det känns jättesvårt att veta vilken som är vad.

- Det är det som är grejen!

- Känner alla att de har fått smaka på trean nu?

- Ja

- Då kör vi nästa julmust.

*Flaskljud*


- Zeunerts

- Vad luktar den här?

- Den här var….

- Den är Zeunerts!

- Är det här Zeunerts?

-  Kanske, eventuellt?

- Kanske?

- Vad tyckte du då?

- Ja den smakade annorlunda.

- Ja visst gör den det?

- Ja helt klart annorlunda än de andra.

- Är det bättre eller sämre med annorlunda?

- Nä, jag tyckte den var jättegod.

- Vad säger du Markus?

- Smakade ingenting, men jag känner igen smaken.

- Du känner igen den?

- Jag tror jag vet vilken det är. Jag vet att den brukar vara fylligare i smaken. 

- Men helt klart annorlunda, inte besk?

- Men god!

- Vad säger ni?

- Julmust nummer fem

- *Flaskljud*


- Nygårda

- Host host

- Var den så stark?

- Nä

- Alltså spontant trevlig tänker jag.

- Ja

- Vanlig must

- Precis

- Men den kändes bra!

- Den känns bra.

- Lite söt

- Men nu har vi ju liksom gått igenom alla muggar

- Jag tycker den bästa faktiskt var nummer fyra för den hade mer smak.

- Okej.

- Mer fyllighet.

- Ska vi gå igenom då? Och kolla poängen då?

- Ja.


Ljud: ”trasig skiva”


- Och där hade det hänt något med slutet på klippet.

- Ja vad bra! *ironisk*

- Någonting hände och slutet är borta

- På julmustestet när vi spelade in det.

- Tyvärr! Vi har ju spelat in det men någonting hände




- Yes

- Men jag har ju resultaten här

- Ja? Vad blev det?

- På första plats kom Zeunerts, andra plats Nygårda. Wasa på tredje plats. Coop fjärde plats och 

sist kom Apotekarnes.

- Vilket är lite konstigt.

- Precis, det brukar vara en favorit.

- Ja den är ju så populär. Men vinnaren? 

- Zeunerts! 

- Jihoo! *Applåd*

- Grattis!

- Bra gjort!


Melodi spelas


- Ja men dåsa, det var det. Det var testet.

- Vårat lilla test ja.

- Ja, precis.

- Det var väl rätt gott?

- Vad tycke du Andreas? Var det gott?

- Mm, gott!

- Det var gott!

- Det var skitbra!

- Men ja, vinnaren här var ju Zeunerts.

- Ja, precis. Inte helt otippat! När ni står i affären och undrar vilken julmust ni ska köpa så vet ni. 

Då kan ni gå efter våra.

- Ja, för vi är trovärdiga.

- Ja

- Vi hittar ju inte på.

- Nej.

- Det här är ju så vi tyckte.

- Det här är vetenskapligt.

- Vetenskapligt bevisat, vilken studie!

- Ja.

- Nu har vi gjort samhället en tjänst.

- Samhällstjänst!

- Följ gärna våran Instagram-sida för uppdateringar.

- Precis.

- Disa.media

- En liten gul Kramfors-ikon

- Där slänger vi ju upp när vi släpper poddar eller om vi gör något annat skoj!

- Ja, precis.


- Vad får vi inte glömma göra vid jultider?

- Att släcka ljusen!

- Alla: God jul och gott nytt år!

- Vi hörs nästa år!


Musik spelas och tonar ut.



