
Coop
Små stekta köttbullar 

44 kr (44 kr/kg) 

70 % 

+ Jämna i färg 
och form. 

– Doftar härsket bröd 
och buljongpulver. 
Mycket svampig kon-
sistens. Fastnar på 
tänderna. Vattnig och 
härsken smak. Smakar 
stressad gris. 

Eldorado
Köttbullar 

29:90 kr (29:90 kr/kg) 

65 % 

+ Guldbrun, trevlig 
färg. Jämna i utse-
ende och form. Doftar 
fräscht stekt kött. 
Mjäll konsistens. God 
kryddning och lök-
smak.  

Familjen Dafgård
Våra fi na köttbullar 

37:90 kr (47:38 kr/kg) 

76 % 

+ Jämna i utseende 
och form. Mjäll kon-
sistens. 

– Doftar gräs. Svampig 
och lös konsistens. 
Innehåller köttknutor. 
Söt smak. Saknar sälta 
och kryddning. 

Felix
Ekologiska köttbullar 

38:50 kr (96:25 kr/kg) 

65 % 

+ Ser hemgjorda ut. 
Doftar stekt nötkött. 
Mjäll konsistens. Krav-
märkta. 

– Innehåller kött-
knutor. Smaklösa. 
Smakar inte kött. 
Enda smaken är svag 
pepprig eftersmak. 

 

Felix
Klassiska köttbullar 

50:90 kr (72:79 kr/kg) 

65 % 

+ Ser hemgjorda ut. 
Doftar kryddpeppar 
och julbord. Mjäll kon-
sistens. Gott tuggmot-
stånd. Smakar kött. 
Tydlig löksmak. 

– Syrlig doft och smak. 

 

Findus
Stora köttbullar 

47:90 kr (47:90 kr/kg) 

61 % 

+ Jämna i utseende 
och form. Skivbara, 
passar bra till kött-
bullsmacka. 

– Ser ut som potatis-
kroketter. Doftar 
gummi. Torr konsis-
tens. Kompakta. Ingen 
köttsmak, bara lök. 

 

Ejmunds gårdskött
Gotländska köttbullar 

64 kr (106:67 kr/kg) 

82 % 

+ Ser mycket hem-
gjorda ut. Doftar kött. 
Bra tuggmotstånd. 
Smakar nötkött. 

– Inte runda. Trådig 
och grov konsistens. 
Syrlig smak. 

 

Ica
Frysta köttbullar 

59 kr (59 kr/kg) 

68 % 

+ Fin färg och yta. 
Doftar peppar. Saftig 
konsistens. Klar lök-
smak. 

– Doftar ströbröd och 
gris. Svampig kon-
sistens. Parfymig, fet 
smak. 

 

Lidl
Dulano 

29:99 kr (29:99 kr/kg) 

70 % 

+ Mjälla. Lättuggade. 

– Ser ut som potatis-
kroketter. Svag doft. 
Gummiaktig konsis-
tens. Kemisk smak 
och besk eftersmak. 

 

Willys
Små köttbullar 

26:90 kr (44:83 kr/kg) 

70 % 

+ Jämna i utseende 
och form. 

– Blekt utseende. 
Doftar stekfett. Inget 
tuggmotstånd. Inte 
mycket köttsmak. 
Svag kryddning. 

Så här testade vi
Köttbullarna är smaktestade av _✔

Icakurirens fyra matskribenter; Lise-
Lott Andersson, Måns Falk, Sigmund 
Kaarstad och Charlotte Sjögren, 

samt konsumentreportern Anne 
Meisner. 

Testet är ett blindtest. _✔

Köttbullarna värmdes i varmlufts-_✔

ugn i 150 grader i 15–25 minuter 
beroende på storlek.  

Vi har bedömt utseende, doft, kon-_✔

sistens och smak. 

Köttbullarna är inköpta _✔

under januari 2009 i Stockholms-
området. Priset är det vi betalade 
i butik. 

Märke/namn 

Pris 

Angiven kötthalt 

Kommentarer 

Totalbetyg 

Godast! Mest kött!

Sämst!


