
Så testade vi
Funktionstestet har 
gjorts av Birgitta 
Rasmusson, tidigare 
chef för Ica Provkök.

Glassmaski-
nerna har testats 
genom tillverkning 
av vaniljglass enligt 
bruksanvisningarna. 
Recepten är tänkta 
till fyra portioner, vil-
ket en glassmaskin 
bör klara av för att 
fylla sin funktion.

Varje maskin har 
provats två gånger.

Under testets 
gång har montering, 
arbetssätt, diskning 
och andra praktiska 
detaljer bedömts.

Maskinerna är 
inköpta i Stock-
holmsområdet under 
april 2014. 

Priset är det vi 
betalade i butik.

Betygsskalan är 1 
till 5, där 5 är bäst.

Köpställen, sid 58.

OBH Nordica/ 
6616
599 kr

 
1,5 liter

 
30 min

Mycket ojämn – 
från hårt lager 
i botten till lös i 
mitten.

+ Enkel att mon-
tera. God insyn. 
Extra skål.

– Dålig form på 
mataröppningen. 
Börjar hacka efter 
en stund. Skålen 
för djup, svårt få ut 
det hårda lagret i 
botten. Stort svinn.

Krups/ 
GVS 1
799 kr

 
1,6 liter

 
20–40 min

Jämn, mycket bra.

 
 
 
+ Enkel att monte-
ra. God insyn. Bra 
mataröppning.

– Börjar hacka 
efter en stund.

Test: Glassmaskiner

Märke/ 
modell
Pris

Angiven 
kapacitet

Angiven 
tidsåtgång

Konsistens

 
 
 
Plus & 
minus

Totalbetyg

Andersson/ 
ICM 1.1
149 kr

 
1,2 liter

 
15–30 min

Mycket ojämn – 
från segt skinn i 
botten till mjuk-
glass.

– Svår att montera, 
hårda klämmor för 
locket. Dålig insyn. 
Smeten blandas 
dåligt. Locket loss-
nar under arbetet. 

OBH Nordica/ 
6623
199 kr

 
2 x 0,32 liter

 
5–15 min

Mycket ojämn – 
från hårt frusen till 
mjukglass i mitten.

 
+ Enkel att monte-
ra. God insyn. Lätt 
att ta ur all glass. 
Extra skål.

– Kan inte göra en 
ny omgång direkt, 
trots två skålar. 
Klarar inte lite extra 
smet.

C3/ 
Model 30-10401
249 kr

 
1,2 liter

 
15–30 min

Acceptabel mjuk-
glass.

 
 
+ God insyn.

– Svår att montera, 
hårda klämmor 
för locket. Liten 
mataröppning. 
Omröraren fastnar 
under arbetet.

Waver/ 
Model IC-201930
249 kr

 
1,5 liter

 
20–40 min

Mycket ojämn – 
från torrt skinn 
på sidorna och 
i botten till lös i 
mitten.

+ God insyn.

– Svår att montera, 
hårda klämmor för 
locket. Liten och 
smal mataröpp-
ning. Locket loss-
nar under arbetet.

Rusta/ 
Fasett 9095-1456
299 kr

 
1,5 liter

 
15–30 min

Jämn mjukglass.

 
 
 
+ God insyn.

– Svår att montera, 
hårda klämmor för 
locket. Liten ma-
taröppning. Börjar 
hacka efter en 
stund och locket 
vill lossna.

Philips/ 
HR 2304
499 kr

 
1 liter

 
20–40 min

Jämn, mycket bra.

 
 
 
+ Enkel att mon-
tera. God insyn. 
Enkelt att få ur all 
glass. Bra bruksan-
visning.

– Börjar hacka mot 
slutet. 


