
Örneborgs
 
200/216

10:90 

52:91

Salvaaktig, blankt 
ljusgulröd med 
örtbitar. Doftar ägg. 
Tydlig, modig  
vinägersmak, 
balans mellan salt 
och syra.

+ Påtagligt frisk.

 
 
– Äggtoddy- 
konsistens.

Ica Bearnaise
 
200/192

16:95

85:60

Rosagul utan 
prickar, med doft 
av grönska och 
vinäger och med 
smak av extrasaltat 
smör.

 

+ Hygglig syra, 
disk ret örtsmak, 
härlig smörsmak.

– Väl salt, väl svag 
örtsmak.

Blå Band
 
265 (300 ml)

23:95

90:38

Mycket lös med 
små gula och grå 
prickar i. Doft-
ljus-tvålig doft och 
fadd, söt smak.  
Inte kylvara. 

 
+ –

 
 
– Stickig smak, 
ingen syra, ingen 
bearnaisekaraktär. 

Eriks
 
210 (230 ml)

19:95

95:00

Gulgrön, mycket 
prickig. Svag  
vinägerarom, 
smakar citron och 
fett, inte mycket 
mera. Något mjölig 
konsistens.

+ Bra konsistens.

 
 
– Flaskcitronsmak, 
mjölig.

Rydbergs
 
200 (225 ml)

21:95

109:75

Gul med orange 
nyans. Aningen 
rinnig med smak av 
vinäger och citron. 
Diskret örtinslag 
och rejäl sälta.

 

+ Synliga örtbitar. 
Kan lätt kryddas 
upp. Neutral.

– I saltaste laget, 
lite matt syra.

Lohmanders Eko
 
214 (230 ml)

23:95 

111:92

Ljust gulgrön, 
mycket fast med 
stora örtbitar och 
angenäm vinäger- 
och citronarom. 
Hög dragonsmak.

 
+ Stora örtbitar,  
lagom sälta,  
balanserad syra.

– Gräddigt sötaktig, 
lite fadd dragon- 
och kryddsmak.

Jesses Eko
 
196 (230 ml)

27:95

142:60

Lite lös och klister-
dallrig med otydlig 
bearnaisekaraktär 
och skarp vinä-
gerdoft.

 

 
+ Hygglig smak – 
för en remouladsås.

 
– Doftar okokt 
vinäger och höiga 
örter. 

Såserna skedades upp var 

för sig, utan omrörning, i 

neutrala, kodade skålar. 

Testarna bedömde utseende, 

doft, smak och konsistens. 

Totalbetyg sattes efter en 

skala från 1 till 5, där 5 är 

högsta omdöme.

Såserna köptes i Stock-

holmstrakten i mars 2015. 

Priserna är det vi betalade  

i butik/på nätet.

Ytterligare ett par testade 

märken redovisas på  

icakuriren.se

Märke

Etikettvikt/real-
vikt i gram (ml)

Pris

Pris per kg

Karaktär

 
 
 
 
 

Plus

 
 
Minus

Coop Bearnaise
 
200/222 

13:50

60:81

Blank, blekgul och 
salvalik med stora 
örtbitar och  
vinägerdoft. Söt 
smak med torkad 
örtton och citron-ka-
raktär.

+ Tydliga örtbitar, 
inte så salt. 

– Citron dominerar 
istället för vinäger.

Garant
 
220/204

13:90

67:48

Gul och blank med 
olikstora örtbitar. 
Ren och balans-er-
ad smak av  
vinäger, syra och 
salt.

 
+ Fräscha aromer 
av citrus, vinäger 
och örter, bra sälta.

– Blank, ser inte 
hemlagad ut.

Felix
 
404/368 (400 ml)

25:95

70:52

Formfast, gul-
orange med örter. 
Doftar härsken 
parfym, unken dra-
gon. Mycket mjölig 
konsistens. Härsken 
smak, ingen syra. 
Inte kylvara.

+ –

 
 
– Doftar lösnings-
medel, smakar 
gammalt. 

Fler tester hittar
du på icakuriren.se

Smaktest: Bearnaisesås

Godast

Unken

Stickig smak

Totalbetyg X X

Så testade vi


