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Test kaffe

Det ska
vara
en god
eftersmak,
men inte för
beskt eller för
blaskigt. Ett
gäng snickare
har sin vinnare
i vårt kaffetest.
Text: sebastian danielsson
foto: anna-lena mattsson

Felix Bergman får
en kick av eftermiddagskaffet.

TESTkaffe
Test

De olika arbetslagen
har egna bryggare.

Testpatrullen som består av Benny Carlsson, Felix Bergman, Janne Dahlfors, Thomas Frohm och Herje Skoog laddar inför eftermiddagens
arbetspass med en kopp bryggkaffe.
I de allra flesta branscherna

är
kaffet ett självklart inslag i arbetsdagen. Byggbranschen är inget undantag. Men spelar det så stor roll vilken
sort det är? Ja, menar snickarna på
Veidekkes lägenhetsbygge i det nya
området Annedal, vid Sundbyberg
utanför Stockholm.
Vanligtvis brygger förrådaren kaffet, men lagbasen Willy Andersson tog
över ansvaret när sex av de vanligaste
kaffesorterna skulle blindtestas. För
att kunna jämföra sorterna på bästa
sätt användes samma kaffebryggare,
likadant filter och lika många skopor
för varje sort.
Genom att pröva en mellanrost per
dag är snickarna överens. Arvid Nordquist Classic är vinnaren.
− Jag tycker att Classic var klar etta,
sen tycker jag att Lindvalls var strax
efter. Det var smaken jag tyckte var
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godast, de andra smakade som om
det var bryggt med dyngvatten från
ån och sandpapper som filter, säger
snickaren Benny Carlsson i fikarummet.
Kollegerna nickar med.  Vid
varje rast blir det en kopp för de flesta
och då är det viktigaste att det smakar
gott. Det ska inte vara för beskt och
flera nämner också eftersmaken.
− Classic har ingen äcklig eftersmak
som vissa andra, säger Janne Dahlfors.

om det billigaste märket, Coop X-tra, som de
knappt kunde få i sig.
− Det var ju vidrigt, jag mådde faktiskt illa efteråt, säger Felix Bergman
som passande nog har jobbat på kafé
innan han blev snickare.
Det kan de inte säga
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så testade vi

Sex sorter
n Fem snickare
från Veidekke i
Stockholm har
prövat sex av de
vanligaste kaf
fesorterna. Varje
sort drack de un
der en arbetsdag.
n Testgrup
pen betygsatte
olika faktorer och
lämnade kom
mentarer, utan att
veta vilken sort
de testat. Urvalet
gjordes av Bygg
nadsarbetaren.

Styrkan är en annan faktor. Det
måste vara starkt för att smaka gott,
berättar de.
Tillsammans med Coop X-tra
hamnade Löfbergs Lila på en bottenplats i den kategorin.
Båda sorterna hamnade i papperskorgen.
− Löfbergs Lila smakade liksom
ingenting, säger Janne Dahlfors.
stod ut
prismässigt. Det kostade hälften så
mycket som de andra. Men det är
inget som övertygar det här snickargänget.
− Då är det bättre att lägga på 20
eller 30 spänn för att få något kaffe
som smakar bra. Man vill ju inte pina
sig med något som smakar illa, säger
Benny Carlsson.
Endast Coop X-tra

Sebastian Danielsson
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Betygen på res
pektive testfaktor
är ett medelvärde
av testpiloternas
betyg. Slutbetyget
är en helhets
bedömning som
sätts av redak
tionen. Där vägs
kommentarer och
pris in.

Arvid Nordquist (Cl Mellan)
Pris (inkl.moms)

Gevalia (brygg Mellanrost)
37,95 kr

39,95 kr

Smak

Fam Lindvalls (Brygg Mellanrost)
35,95 kr

4,5

3

3

Doft

4

3,5

3,5

	Styrka

4

3

3

Kommentarer

”Smakar riktigt bra”. ”Det smakade
som kaffe ska smaka”. ”Nr. 1, gottgott-supergott”. ”Fyllig arom”. ”Ett av
de bättre”.

”Bra balans”. ”Någon speciell smak
jag inte gillar”. ”Besk, dålig smak.
Äckligt, fyfan”. ”Gott och smakrikt”.
”Lika bra som Classic”.

”Lite beskt, men annars okej”. ”Lite
för beskt”. ”Smakar gott! Klar tvåa
i testet”. ”Brister i smaken”. ”Lite
beskt”.

Zoegas (mezzo Mellanrost)

Löfbergs Lila (Brygg Mellanrost)

Coop X-tra (Mellanrost)

TOTALBETYG

Pris (inkl.moms)
Smak
Doft
	Styrka
Kommentarer

37,95 kr

42,95 kr

”Bra smak! Lite tunn”. ”Smaklöst,
sunkigt”. ”Hyfsad smak, lite tunn
eftersmak. Godkänd”. ”Helt okej”.

19,95 kr

3

2

1

2,5

1,5

1

3

1,5

1

”Blaskigt”. ”Tunn, sträv eftersmak.
Smakar som gammal jordkällare.
Sumpigt!” ”Väldigt tunt. Luktar inte
kaffe ens”.

”Funderar på att börja dricka te
i stället”. ”Besk eftersmak”. ”Går
knappt att poängsätta, sämst hit
tills”. ”Fyfan, smakar motorolja”.
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