
   Pressmeddelande den 30 september 2014 

Om Carlsberg Sverige 

Carlsberg Sverige är Sveriges ledande bryggeri och erbjuder ett brett urval av drycker. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer öl, mineralvatten och 

läsk samt distribuerar ett brett vin- och spritsortiment. Carlsbergs framgångar är en kombination av starka lokala och internationella varumärken, 

bryggartradition och hög kompetens som sträcker sig 300 år tillbaka i tiden. Carlsberg, Pripps Blå, Falcon, Ramlösa och Pepsi är några av de 
varumärken som ingår i sortimentet. Carlsberg Sverige ingår i den internationella koncernen Carlsberg Group, med verksamhet i över 40 länder. 

Ny hemlig smak i Apotekarnes Årsmust  
Sedan tidigt 1900-tal har Apotekarnes Julmust varit en självklar del av det svenska julfirandet och 

drycken fortsätter sätta försäljningsrekord varje år. Förra julen lanserades Apotekarnes Årsmust, ett 

extra festligt alternativ med hemlig smaksättning som tappats på en lyxig flaska. I år kommer 

Apotekarnes Årsmust tillbaka med ny hemlig smak och säljs i begränsad volym i dagligvaruhandeln 

från och med första veckan i oktober.  
Apotekarnes Årsmust lanserades förra julen och blev snabbt en 

uppskattad medlem av Apotekarnes-familjen. Årsmusten är varsamt 

smaksatt med en hemlig ingrediens och tappas på en extra dekorativ 

flaska. Den utvalda smaken avslöjas bakom en flik på baksidan av 

flaskan - tanken är att provsmaka och gissa innan den avlägsnas.  

– Det finns få jultraditioner som svenskar håller så kära som 

Apotekarnes Julmust på julbordet. Årsmusten är en extra högtidlig 

variant av den älskade drycken, där en hemlig ingrediens fått förhöja 

den välbekanta smaken. Att låta stora och små gissa den hemliga 

ingrediensen är dessutom en rolig aktivitet för julkalaset, säger 

Henric Byström, kommunikationschef på Carlsberg Sverige.  

Idag är musten starkt förknippad med det svenska julfirandet och 

sätter nya försäljningsrekord varje år. Under ett år dricker svenskarna nästan 50 miljoner liter must och runt 

80 procent av konsumtionen sker under julen. Försäljningen av Apotekarnes Julmust har ökat med cirka en 

miljon liter per år de senaste åren och under 2013 såldes 23 miljoner liter av drycken.   

Apotekarnes Årsmust är tappad på en exklusiv 75-centiliters glasflaska och säljs i begränsad upplaga. 

Flaskans etikett är inspirerad av samma klassiska mönster som originalet och är tryckt i guld för att hylla 

högtiden. Drycken finns tillgänglig i välsorterade mat- och livsmedelsbutiker i hela landet från och med 

vecka 40 och kostar 29,90 kronor. 

Om Apotekarnes  

Apotekarnes bryggeri grundades 1874 när Stockholms apotekare gick ihop i Apotekarnes Mineralvattens AB. Från 

början tillverkades enbart vattensorter men sedan 1908 produceras även läskedryck. 1964 införlivades Apotekarnes i 

Pripps och sedan 2001 ingår bryggeriet i Carlsberg Sverige.  

För produktprover och bilder, kontakta: 

Amanda Elefelt 

Tel: 0733-48 47 00 

amanda.elefelt@cohnwolfe.com 

För mer information, kontakta:  

Henric Byström, Kommunikationschef Carlsberg Sverige 

Tel: 070-483 05 48 

E-mail: henric.bystrom@carlsberg.se 

 

För högupplösta bilder: 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/carlsberg_sverige_ab__  
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