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Glassigt gubbar!
Om det bara beror på glassen kommer kärleken att spira länge 
mellan kronprinsessan Victoria och hennes prins. GB:s särskilda 
bröllopsstrut tar nämligen hem segern i Byggnadsarbetarens stora 
glasstest. Men en jordgubbe var hack i häl.
TEXT: JOHAN SJÖHOLM, CENNETH NIKLASSON   FOTO: ELIS HOFFMAN

Inte alls dumma 
strutar.  Mu-
rarna Kenneth 
Axelsson, Mikael 
Majanmaa, Patrik 
Gardeblad och 
Jonny Cederborg 
njuter av årets 
glassnyheter.

NÄTFRÅGAN

Äter du
mycket glass

på bygget?
www.byggnads

arbetaren.se
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När ByggNadsarBetareN �tes-
tar�årets�glassnyheter�tar�vi�ett�gäng�
riktigt�rutinerade�testrävar�till�hjälp.�
Det� är� muraren� Patrik� Gardeblad�
och�hans�gäng�från�Hed�Fasad�som�
får�förtroendet.�Tidigare�har�de�tes-
tat�både�skyddsskor�och�murarham-
mare.

Och�nu�är�det�allvar.�För�det�är�årets�
strut-�och�pinnyheter�som�står�på�me-
nyn.�Det�blir�en�fikarast�som�killarna�
sent�ska�glömma.

Först�ut�är�GB:s�Cornetto�Freestyle,�
med�undertiteln�Bröllopsstruten.�Det�
syftar� naturligtvis� på� Victoria� och�
Daniels�bröllop�den�19�juni.�Namnet�
väcker�en�del�muntration�i�gänget.

–�Vi�får�väl�se�om�den�kallas�skils-
mässostruten�om�ett�år,�säger�Ken-
neth�Axelsson.

Murarna�rycker�av�pappret.�Vid�för-
sta�tuggan�vaknar�ett�leende�till�liv�i�
Patrik�Gardeblads�mungipa.

–�Den�här�är�jättefin.�Jag�är�ingen�
älskare�av�mörk�choklad,�men�det�här�

var�en�perfekt�blandning,�säger�han.
Och�Kenneth�Axelsson�tar�tillbaka�

sin�pessimistiska�syn�på�de�unga�mak-
arna�Bernadottes�framtidsutsikter:

–�Det�här�kommer�att�hålla,�säger�
han.

Efter�bröllopsstruten�följer�på�rad:�
Guldnougat,�Mariannestrut,�jordnöts-
glass�från�Ben�&�Jerry,�jordgubbsglass�
från�Sia�och�en�fruktig�pinne�från�Tri-
umf�vid�namn�Royal�sommarbär.�

När alla glassarNa�är�avsmak-
ade�är�det�faktiskt�den�först�avsmaka-
de,�Bröllopsstruten,�som�står�som�seg-
rare.�Men�struten�Jordgubbe�är�inte�
långt�bakom.�I�vanliga�fall�har�Mikael�
Majanmaa�Cornetto�jordgubb�som�fa-
vorit.�Men�det�vete�tusan�om�inte�den�
här�var�godare:

–�Det�här�är�verkligen�en�jättegod�
glass.�Bra�smak�på� jordgubben�och�
våfflan�är�god.�Min�favorit,�säger�han.

Även� om� killarna� inte� äter� hela�
glass�arna�är�det�en�hel�del�kalorier�som�

TESTTest glassnyheter

god tvåa. struten Jordgubbe var den enda som på allvar kunde utmana vinnaren bröllopsstrut. Även om sylten såg 
lite ”uthälld ut”, som murare Kenneth axelsson kan konstatera.

trycks�ner�genom�struparna.�Det�går�
lite�trögt�på�slutet.

–�Nu�kommer�den�där�feta�sma-
ken�igen.�Jag�skulle�vilja�ha�något�att�
dricka,�säger�Patrik�Gardeblad�lite�
plågat�när�han�tagit�några�tuggor�på�
den�sista�glassen,�Royal�Sommarbär.

Över�huvud�taget�verkar�panelen�
överens�om�att�de�flesta�glassar�i�kios-
ken�är�för�stora�och�för�feta.�De�fung-
erar�mer�som�fikabröd�eller�godis�än�
som�svalkare�i�värmen.�Men�det�hind-
rar�inte�murarna�från�att�klämma�en�
hel�del�glass�under�sommartid:

–�Ligger�bygget�nära�en�kiosk�kan�
det�bli�flera�glassar�i�veckan,�säger�Jo-
han�Cederborg.

Varje� fredag� på� väg� hem� från�
Stockholm�till�Västerås,�stannar�la-
get�och�äter�glass.�Men�som�Patrik�
Gardeblad�konstaterar,�lätt�böjd�över�
två�överfulla�plastkassar�med�halv-
ätna�glassar:

–�Det�behöver�vi�kanske�inte�göra�
på�fredag.

Urval: 
Vi valde två av årets 
glassnyheter från 
tre stora tillverkare. 
Kravet var att glass
nyheterna skulle 
vara bland de dyr
aste hos respektive 
tillverkare, för att 
på så viss göra dem 
jämförbara.
Metod: 
En grupp med fyra 
murare fick under 
en fikarast smaka 
av och kommentera 
respektive glass.

så testade vi
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Betygen på res p-
ektive 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

www.byggnadsarbetaren.se   ●  fasonsaxar ●  miniskruvdragare ●  arbetshandskar  ●  pepparkakor ●  snickarbälten  ●  gipsknivar  
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TESTER PÅ
NÄTET

  

Cirkapris

Beskrivning

 

Antal kalorier/100 g

Smak

Utseende

 

Kommentarer

 
TOTALBETYG

CORNETTO BRÖLLOPSSTRUT (GB)

MARIANNESTRUT (TRIUMFGLASS)

Ser aptitlig ut. Bra smak och god 
vå�  a. När vaniljen dyker upp är det 
en klockren mix med rånet.

På toppen: kolaglass, chokladsås 
och chokladdoppad nöt. I struten: 
Vaniljglass med pekannötter.

Jordgubb och vaniljgräddglass med 
jordgubbsbitar och jordgubbspuré i 
bakat rån.

Vaniljgräddglass och nougat i bakat 
rån.

320 290 340

JORDGUBBE (SIA)

ROYAL SOMMARBÄR (TRIUMFGLASS)

Bra smak på jordgubben och vå�  an 
är god. Verkligen en jättegod glass. 
Min favorit. Sylten ser lite uthälld ut.

GULDNOUGAT (SIA)

BEN & JERRY

Ser tråkig och billig ut, men har en 
god vaniljsmak.

4

5

4

4

4

1

25 kr 22 kr  19 kr

CORNETTO BRÖLLOPSSTRUT 

  

Cirkapris

Beskrivning

 

Antal kalorier/100 g

Smak

Utseende

 

Kommentarer

 
TOTALBETYG

Smakar man på vaniljen är det här 
en b-glass, men godiset smakar som 
Mariannekolor.

Mintgräddglass med chokladsträng 
i mitten, chokladsås och mintkulor 
på toppen.

Gräddglass med creamecheese och 
sommarbärssylt doppad i yoghurt-
glasyr med kexbitar.

Vaniljglass, jordnötssmör och 
kakdeg täckt av choklad och med 
kakbitar

330 180 380

Den här blir man sugen på när man 
ser den. För söt och en lite rörig 
blandning av fl era olika smaker.

 Onödigt att glassen både har pap-
per och att den ligger i en kartong. 
Gillar inte alls jordnötssmaken.

3

3

2

4

2

4

18 kr 17 kr 26 kr

MARIANNESTRUT ROYAL SOMMARBÄR BEN & JERRY
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