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TESTTest glass

TexT: nina christensen   foTo: magnus liam karlsson

GLASSIGAST
Sommaren står för dörren och det är dags att börja vräka  
i sig glass på rasten. Vi har testat årets nyheter både  
i strut och på pinne. Kolla här vilka smaker som test- 
panelen gillade bäst. 

CrunChy kommer på första plats, 
när betongarbetaren Lars Berg och hans 
gäng testar några av årets glassnyheter 
från GB, Triumfglass och Sia. 

Crunchy består av krispigt rån varvat 
med krämig vaniljglass och tunna lager 
av choklad om vartannat. 

”Mmmmm, den var god”, hörs det 
från flera håll när gänget sitter uppra-
dade på en regel och Byggnadsarbetarens 
fotograf knäpper det klassiska motivet: 
Byggjobbare på rad – som i New York 
1932.

Sen lämnar vi blåsten och går in i en 
varm och skön bod och laget fortsätter 
sin provsmakning, systematiskt och ef-
tertänksamt, böjda över sina testformu-
lär.

Hack i häl efter vinnaren ”Crunchy” 
kommer Sias nya glass ”Lakrits”. ”Lak-
rits” är en gräddglass med vaniljsmak, 
saltlakritsrippel och krispigt saltlakrits-
överdrag. 

Krispigt skal och krämigt inre, säger 
betongaren Marcus Letterlöv. 

Den enda kritiken gänget har mot 
glassen är att det saknas lite större lak-
ritsbitar inuti glassen och någon påtalade 
att den var lite för salt.

ÅsikTerna gÅr viTT isär om glas-
sen som kommer på tredje plats vid den 
sammanlagda poängräkningen: Cor-
netto Cheesekake Glory från GB, med 
smak av philadelphiaost och jordgubb. 
Antingen tycker man att den är ljuvlig el-
ler så tycker man att ”det är som att slicka 
på smör”. Tomas Craftman tyckte att den 
var mycket god:

– En fantastisk kombo av jordgubb och 
Philadelphia, säger han.

Högen med avrivna glasspapper växer 
och växer.

”Challenge accepted”, säger betong-
arbetaren Marcus Letterlöv och nickar 
mot Tomas Craftman. Marcus bedyrar 
att han ska äta sex HELA glassar.

”det här är en klassisk, riktig strut-
glass, som en glass ska smaka”, 
säger betongbasen Lars berg om 
vinnaren Crunchy. ronnie ”rulle” 
Lindroth är ingen chokladälskare 
men gillar ändå Crunchy.
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Jag fÅr inTe så mycket tid 
att äta glass på somrarna, 
eftersom jag har fullt upp 
med att torka munnarna 
på mina barn som 
äter glass, sä-
ger han.

Efter tre 
hela glassar 
är det dags 
för ”Magnum 
Marc de Cam-
pagne”, som 
är Magnums 
25-årsjubi-
leumsglass 
med lite ”vux-
en” champag-
nesmak.

Då börjar 
Tomas att stö-
na högljutt. 
Han börjar bli 
mätt.

– Jag ger 
upp. Den här 
påminner om 
den där sista 
pralinen som 
blir kvar i Al-
laddinasken som ingen vill 
ha, säger Marcus och hål-
ler upp sin Magnum-glass. 

Smakar vidrigt, säger To-
mas.

magnum Marc de Cham-
pagne är den glass 

som får minst 
antal smak-
poäng, inte 
någon annan 
glass får så 
många et-
tor och tvåor, 
vilket är det 
sämsta bety-
get. Oklart 
 vem som kla-
rade av att äta 
mest. Både 
Tomas och 
Marcus krok-
nade efter tre 
glassar. Men 
trots att alla 
i testpane-
len var rejält 
mätta, kunde 
de bedöma 
smaken på de 
sista två glas-
sarna, och 

Tomas favorit var: den allra 
sista som han provsmakade: 
Cornetto Cheesecake. 

TESTTest glass

”Jag ger upp. Den här på-
minner om den där sista 
pralinen i Alladdinasken.” 
Marcus LetterLöv tycker MagnuMs chaMpagne- 
gLass sMakar vidrigt

Olav-Håkon guttevik, Fredrik söderlund, Marcus Letterlöv,  
Lasse berg och ronnie ”rulle” Lindroth, tomas Craftman, 
kämpade tappert i sig flera glassar i rad.

n Redaktionen 
valde de glas-
sar vi tyckte såg 
smaskiga ut, av 
årets glassnyhe-
ter. Vi plockade 
ut sex glassar 
totalt, och vi hade 
kriteriet ”vuxna” 
smaker i bakhu-
vudet när vi valde. 
Observera att 
det finns många 
fler glassnyheter 
än dessa från de 
olika tillverkarna. 
Byggnadsarbeta-
rens test är inget 
fullsortiment-test.

vuxen glass

så testade vi

Think BIG!
BIG-GRUPPEN är Nordens ledande fristående bygg- och 
industrikedja med över 40 yrkesbutiker och lokala lager i 
Norge och i Sverige.

BIG-gruppen ger dig alla de stordriftsfördelar som bara 
en större kedja kan erbjuda med bland annat import och 
volyminköp utan fördyrande mellanled direkt från ledande 
tillverkare i världen, rationella och kostnadsbesparande IT-
lösningar samt resurser för tecknande av både svenska och 
nordiska storkundsavtal.

Samtidigt har du tillgång till alla fördelar hos starka lokala-
företag med unik kompetens, flexibilitet, stort engagemang, 
lokal närvaro med lager, butik och kundunika lösningar.

Det bästa från två affärsmodeller helt enkelt.

Think BIG! 100.000-tals företagskunder kan inte ha fel.
Kontakta oss gärna för mer information.

Sverige Eskilstuna IP Industripartner Gislaved Emil P Gävle Maskin & Verktyg Göteborg/ 
Hisings Backa Prevex Göteborg/Sisjön Prevex Götene Movab Halmstad IMAB Helsingborg  
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Markaryd Markaryds Järn Skene Skene Järn Skövde Bygg & Industripartner Skaraborg  
Stockholm/Bromma Flinks Järn Stockholm/Globen Flinks Järn Stockholm/Hornsberg  
Flinks Järn Stockholm/Solna Lundqvist Maskin & Verktyg/Svetsmaskinservice Stockholm/ 
Sätra Flinks Järn Stockholm/Täby Täby Järn Stockholm/Upplands Väsby Lundqvist  
Maskin & Verktyg/Svetsmaskinservice Stockholm/Vällingby Toolcom Stockholm/Västberga  
Lundqvist Maskin & Verktyg/Svetsmaskinservice Uppsala Maskin & Verktyg Vimmerby Albins  
Västerås Maskin & Verktyg Växjö Stål & Verktyg Örebro Skydd & Verktyg i Örebro
Norge  Kyvik Industrivarehuset - Lunna - Tingstad

www.big-gruppen.com

Helly Hansens funktionella 
och högkvalitativa  
underställ, regn- och  
yrkeskläder hittar  
du hos oss.

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. 
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CrunChy (triuMfgLass)

En klassisk chokladstrut, härligt med 
flera lager choklad. Krämig. En riktig 
sommarfavorit. Krispig strut. 

Sommarstrut. Fräsch. Smakar mer åt 
hållet ”tårta”. Gräddig. Philadelphian 
ger en smörliknande eftersmak.

4

3,5

4,5

3,5

4

4,5

19 kr

18 kr

rån varvat med vaniljglass 
och tunna lager av choklad 

om vartannat.

smak av cheesecake och jord-
gubb, hallonsås i mitten och muf-

finsbitar på toppen, i en våffla.

gräddglass med vanilj-
smak, saltlakrisrippel och 

saltlakritsöverdrag.

gräddglass med kolasås i 
en våffla med överdrag av 

mjölkchoklad och jordnötter.

gräddglass med rostade 
macadamianötter och 

kolasås.

 Champagneglass med rippel 
av champagnesås och ett 
tjockt lager mjölkchoklad.

LAkrITS (sia)

WInner TACo (gb)

Krämig. En klassiker som överraskar. 
Gillar man saltlakrits är den helt rätt. 
Saknas lite mer lakrits i mitten.

Tacoglass=fredagskväll goes som-
maräng. Tråkig förpackning, smaskigt 
innehåll. Syskon till GB Sandwich.

4

3,5

4,5

3,5

3,5

3

18 kr

20 kr

300 g

280 g

290 g

374 g

310 g

302 g

CArAmeL mACAdAmIA (sia)

mAGnum mArC de ChAmpAGne (gb)

Nötterna – en trevlig överraskning 
sedan man jobbat sig igenom ko-
lasåsen. Mastig. Knaprig. Lite för söt.

Bitter eftersmak. Stark smak. Känns 
lite som att ett fyllo försöker hitta ett 
sätt att lura i frugan lite mer alkohol.

4

2

4

3,5

3
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CorneTTo CheeSeCAke GLory (gb)


