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TEST Test PEPPARKAKOR

TEXT: JOHAN SJÖHOLM   FOTO: KERSTIN CARLSSON

En hjärtes   ak
Stora hjärtan eller mjuka från Skåne. I årets godaste test 
avslöjar vi vilka pepparkakor du ska se till att chefen ställer 
ut i bodarna, inför de sista jobbveckorna fram till jul.

Snäll var han nog redan, kranförare 
Stefan Glendenberg, som testat 
pepparkakor för Byggnadsarbeta-
ren. Frågan är vilken kaka som föll 
honom bäst i smaken.

m
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Bananerna lyser gula och vita-
minstinna från fruktskålen, där den 
står bland halvlösta korsord och odis-
kade kaffekoppar. Men alla kostråd 
till trots, i dag får frukten stryka på 
foten när Byggnadsarbetaren bjuder 
in till kafferep i JM:s matsalar på ett 
bostadsbygge i centrala Stockholm. 
Fem vintertrötta byggnadsarbetare 
bänkar sig till elvakaffe, men skiner 
upp rätt ordentligt när de inser att 
de ska få dyka ner i inte mindre än 
sex noggrant utvalda pepparkaks-
burkar.

Betongarbetare Hans Wahlström 
är snabbast ner med handen. Han får 
tag på ett rostfärgat hjärta av märket 
Mor Annas och säger att hans första 
tanke är ”spröd”. Sen tittar han ut 
över det uppdukade kakmängderna 
och säger:

– Jag får nog hämta lite java.
Pepparkakor utan dryck till har en 

tendens att bli lite torrt i längden. 
Kollegerna plockar för sig ur bur-

karna och snart både snackas och 

smaskas det ganska friskt bland test-
deltagarna.

Kung Oscar är ”knaprig”.
De mjuka Skånepepparkakorna är 

som ”en seg, torr brödbit”.
Och lågbudgetvarianten Broby 

”smakar som kall pepparkaksdeg”.
– Men det är bra. Kall pepparkaks-

deg älskade man ju redan när man 
gick på lekis, konstaterar snickaren 
Nicklas Lusth.

länge ser det ut som att Mor An-
nas ska bli den sort som går segrande 
ur testet. Men när killarna kommer till 
den sista burken, Nyåkers stora hjär-
tan, inser de att de sparat det bästa till 
sist. Framför allt är det nog den väl till-
tagna storleken som knockar gänget:

– Den här vill jag ha en hel av,  
säger Nicklas Lusth, som hittills delat 
sina kakor med bordsgrannen Daniel  
Tibäck.

Han tar en rejäl tugga och säger:
– Den här skulle vara riktigt fin med 

lite ädelost på.

TESTTest pepparkakor

snickaren niklas Lusth gillade nyåkers stora hjärtan bäst, av de pepparkakor som fanns att provsmaka. Fast 
allra bäst gillar han pepparkakor som man bakar hemma tillsammans med ungarna.

När redaktionen sedan ställer 
samman omdömena från testpane-
len och dessutom gör ett ”dopptest” 
där Nyåkers får toppbetyg, då är  
saken klar. En femma till Nyåkers, 
som dessutom är en av de lite billigare 
sorterna i testet.

PePParkaksfrossa av det slaget 
som Byggnadsarbetaren dukar upp 
till är annars en ovanlig företeelse i 
bodarna, enligt testpanelen. JM är 
ganska snåla med sötsakerna. Vid lu-
cia kommer det ut lussebullar och ett 
gäng lite lyxigare pepparkakor från 
ett konditori. I övrigt är det den häl-
sosamma linjen som verkar gälla.

– Men det är bra att de är snåla. Det 
här är ju egentligen mycket bättre, 
säger Nicklas Lusth, skalar en banan 
och biter av toppen.

Kranförare Stefan Glendenberg 
tuggar under tystnad. Sen säger 
han:

– Lite mer pepparkakor kunde de 
ändå ha bjudit på.

n Tillsatser är ämnen 
som tillsätts i livsmedel 
för att till exempel öka 
hållbarheten, påverka 
konsistens, smak eller 
färg. 
n En tillsats ska alltid 
listas i ingrediensför-
teckningen, med ett 
så kallat E-nummer, 
eller med ”vedertaget 
namn”. 
n Exempel på E-num-
mer i vårt test: 
e 471: mono- och digly-
cerider av fettsyror.
e 475: polyglyce-
rolestrar av fettsyror.
e 450: natrium-, 
kalium- och kalciumdi-
fosfater.
n Exempel på tillsatser 
i de testade pepparka-
korna som har E-num-
mer men som redovisas 
med vedertaget namn 
är citronsyra (E 330) 
och bikarbonat (E 500). 
n Mer om tillsatser 
hittar du på Livsmedels-
verkets sajt: www.slv.se. 

tillsatser

n Fem byggnads-
arbetare fick under 
en kafferast smaka 
på sex pepparkakor 
och föra in betygen 
i likadana testma-
nualer. Testet är av 
utrymmesskäl inget 
fullmarknadstest. 
Testdeltagarna vis-
ste inget om priset 
innan de testade.
n Doppvänlighe-
ten testades på 
redaktionen. Alla 
kakor doppades på 
samma sätt och 
sedan kollade vi 
hur snabbt de föll 
sönder.

så testade vi
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Betygen på res-
pektive test faktor 
är ett medel värde 
av test piloternas 
betyg. Slut betyget 
är en hel hets-
bedömning som 
sätts av redak-
tionen. Där vägs 
kommentarer och 
pris in. 

BETYG
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TESTER PÅ
NÄTET

  

Kilopris

 Tillsatser

Doppvänlighet

 Smak

 Konsistens

 Utseende

 Kommentarer

 TOTALBETYG

  

Kilopris

 Tillsatser

Doppvänlighet

 Smak

 Konsistens

 Utseende

 Kommentarer

 TOTALBETYG

NYÅKER

”Den går ut lugnt och sen kommer 
det mer och mer smak. Den är nog 
fi n med lite mögelost på.”

5

4

4

5

 53,50 kr

BROBY

”Smaken försvinner rätt fort.”

2

3

4

4

 42,50 kr

MOR ANNAS

”Spröd, inte så söt.”

1

4

4,5

4

72,50 kr

SKÅNEPEPPARKAKOR

”Den var bedrövlig.” ”Är det förra 
årets eller?”

5

2

2

2,5

 89,50 kr

KUNG OSCAR

”Knaprig. Lite hårdare och lite mil-
dare.”

3

3

4

3,5

 64,50 kr

GILLE

”Den ser jävligt blek ut. Smakar som 
fi nska pinnar.”

5

2

2

2

45 kr

 E 471, E 475, E 450, natriumbikar-
bonat. 

Bikarbonat. Ammoniumkarbonat, kalium-
karbonat.

Glycerider, citronsyra, vitamin A och 
D, aromämnen, natriumbikarbonat.

E 471, citronsyra, aromämnen, bikar-
bonat.

Natriumkarbonat, hjorthornssalt, 
sojalecitin.
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