
Så här testade vi
4 Testet är gjort av Birgitta 
Rasmusson, tidigare chef på Ica
provkök.
4 För att testa stekpannornas

stekegenskaper stekte vi pannka-
kor och falukorv. Samtidigt be-
dömdes pannornas hanterbarhet.
4 För att testa beläggningens

nötningstålighet använde vi en
speciell apparat med en stålvisp.
I pannan lade vi först en bland-
ning av margarin och salt, innan

vi startade vispen som stoppades
med jämna mellanrum efter ett
förutbestämt antal varv. Testet
avslutades efter 25_000 varv el-

ler när beläggningen gått sönder.
Vi har testat två stekpannor av
varje modell. Stekpannorna har
en diameter på 28 cm.

4 Betygsskalan är 1 till 5, där 5
är bäst. Produkterna är inköpta i
december 2008 och priset är det
vi betalat i butik.

Modell/märke

Pris

Material
Stomme

Beläggning

Stekegenskaper

Nötningstålighet

Kommentar

Totalbetyg

TVS
Clas Ohlson

99 kr

Aluminium
Non-stick

1

1

+ Bra balans.

– Mycket ojämn steky-
ta. Kräver extra fett –
häftar vid. Kantigt
handtag, som sitter
löst.

Skänka
Ikea

139 kr

Aluminium
Teflon Select

3

4

+ Bra handtag och 
balans. Bra vinkel på
kanten – lätt att kom-
ma åt med stekspaden.
Bra pannkakspanna.

– Står ostadigt. 

Cookware
Coop

169 kr

Aluminium
Quick slip
2

2

+ Bra handtag och 
balans.

– Ojämn stekyta. 
Saknar skötselråd.

Cook & eat
Ica

169 kr

Aluminium
Teflon Select

4

4

+ Mycket bra handtag
och balans.

– Svårt att komma åt
och vända på grund av
rundad kant.

Privilege
Tefal

349 kr

Aluminium
New Expert

3

2

+ Bra handtag. Även
för induktion.

– Något framtung.
Handtag löst.

Functional Form
Fiskars

495 kr

Aluminium
Teflon Platinum

4

4

+ Bra balans. Även för
induktion.

– Kräver extra fett.
Vasst och smalt hand-
tag. Dåligt grepp. Sak-
nar skötselråd.

Åhléns

495 kr

Aluminium
Teflon Platinum

4
4

+ Mycket bra handtag
och balans. Även för 
induktion.

– Handtag löst.

Hard face
Hackman

529 kr

Aluminium
Hardtec 5000

5
4

+ Även för induktion. 

– Klumpigt, rakt hand-
tag. Dåligt grepp och
balans. Något tung.

Jamie Oliver
Tefal

899 kr

Rostfritt stål
Prometal

4

5

+ Bra köttpanna. Ugns-
säkert handtag. Även
för induktion.

– Ej bekvämt handtag.
Framtung. Tung.

Lucullus (med inbyggd
termometer) Sunartis

1490 kr

Aluminium/rostfritt stål
Dupont Select

3

4

+ Bra köttpanna. Även
för induktion.

– Klumpigt handtag.
Dåligt grepp och ba-
lans. Kräver extra fett.
Tung.

Prisvärd!Prisvärd!Sämst! Bra!Bra!


