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+365, Ikea

19 kr

Vass. Lättskalad. Ger långa
skal. Bra på att skala i
båda riktningar. Bra och
skönt grepp.

Trubbig ögonborttagare.
Tjocka skal.

Bra skärpa till bra pris.

¢

Jonas of Sweden, 
Lindén International AB

30 kr

Vass. Lättskalad.Följer
dansant potatisens linjer.
Ger tunna, långa skal. 
Bra på att skala i båda
riktningarna. Ögonbort-
tagaren skarp och bra.

Något vasst handtag.
Skramlig.

En njutning att skala med!

‰

Sveico

35 kr

Bra grepp.

Ger tjocka, korta skal. Slin-
ter och far i väg när den
stöter på en ojämnhet.
Svårstyrd. Ögonborttagaren
tar onödigt stora bitar.

Har sina egna fans.

”

Palmpeeler, Chef’n

59 kr

Ger tunna skal.

Ligger fel i handen. Slinter.
Klumpig. Kräver kraft och
teknik att användas. 
Saknar ögonborttagare.

Vad ska man med den här
till?

¡

Wallman, Anders Petter

159 kr

Bra grepp. Ger tunna skal.

Otymplig. Ser inte var 
skäret går, därför svårt 
att skala potatisändarna.
Skalen ligger kvar i skär-
skåran. Trubbig ögonfunk-
tion.

Lovar mycket men håller
tunt!

”

Prima cookery, Ica

69 kr

Bra grepp, ligger bra i
handen. Fungerar bra för
skalning från sig.

Slö. Ger tjocka, korta skal.
Måste vinklas rätt för att
ta. Trubbig ögonbort-
tagare.

Ovanligt orörlig för att ha
en rörlig skärskåra.

¥

Play, Duka

79 kr

Ligger skönt i handen. 
Ger tunna skal.

Tung. Ger korta skal. 
Slinter, kräver speciell
teknik. Går bara att skala
mot sig. Trubbig ögonbort-
tagare.

En rakhyvel för potatisar.

¡

Zylizz

150 kr

Vass. Ger tunna, långa
skal.

Klumpigt handtag. Delade
meningar om hur bra det
ligger i handen. Inget flyt 
i skalningen. Skalen ligger
kvar i skärskåran. Trubbig
ögonborttagare.

Lätt att hitta i lådan bland
köksredskapen.

¥

WMF

160 kr

Vass. Lättskalad. Ger
tunna, långa skal. Bra
ögonborttagare.

För smalt handtag. För
långt mellan handtaget
och skärskåran. Skramlig.
Inte för vänsterhänta, en-
dast för skalning mot.

Dyr, men helt okej skalare.

¥

The perfect peeler, 
Kyocera

225 kr

Bra grepp. Vass. Fem ställ-
bara lägen. Ger tunna skal.
Bra vinkel på skäret. All-
sidig användning.

För långt mellan handtaget
och skärskåran.

Kräver träning.

¢

Bäst!

Sämst!

Bra!
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Allsidig!


