
Milbona

2 dl

8:95

44:75

Sverige/EU, ofta 
Tyskland

 
Luftigt mjukglass
utseende. Doftlös 
med skarp syra 
som inte känns 
integrerad. Söt 
gräddsmak.

 
+ Laktosfri.

 
 
 
– Ser grynig ut, 
grynig i mun. Pärlar 
lite i mun. Sur men 
ej fräscht syrlig.

Ica

2 dl

9:95

49:75

Sverige/Sverige 
eller Danmark

 
Vasslig, stadig, ser 
lite skuret övervis
pad ut. Parfymerad 
doft och söt smak 
med lite däven, 
gammal arom.

 
+ Laktosfri.

 
 
 
– Ser ut och känns 
som hudsalva. 
Saknar fräschör. 
Viss jäst ton. Syran 
försvinner fort.

Skånemejerier 

2 dl

10:90

54:50

Sverige/Sverige

 
 
Något grynig 
med fast, gummi
studsig konsistens 
med filmjölksdoft, 
gräddsötma och 
citronartad syra.

 
+ Passar till  
desserter.

 
 
– Syran känns  
mera citrusfruktig 
än naturligt kultur
syrad.

Arla

2 dl 

10:95

54:75

Sverige/Sverige

 
 
Lent krämig med 
frisk gräddton och 
hög fin syra. Yvig, 
väl nyanserad 
arom.

 
 
+ Smaken har både 
bredd och djup. 
Filbunksdoft!

 
– Vasslar sig när 
man skär i den.

I love eco

2 dl

10:95

54:75

Sverige

 
 
Fast, grynig, 
skivig och okrämig. 
Limedoftande med 
rätt hög syra,  
men tunn grädds
mak och trött 
eftersmak. 

+ EUlöv*, krav
märkt.

 
 
– Lite skuren 
konsistens, blir som 
salva vid omrörning. 
Ser ut som kvarg. 
Besk efterton.

Änglamark

2 dl

11:35

56:75

Sverige/Sverige

 
 
Mycket gul, vasslig 
som ostmassa i 
kaffefilter. Klyver sig, 
flockar sig i burken. 
Kryddig doft. Ojämn 
konsistens i munnen.

 
+ Balanserad bra 
smak med hög syra 
och fin gräddton. 
Kravmärkt, EUlöv*.

– Klimpig, okrämig 
otrevlig konsistens.

Arla Ekologisk

2 dl

11:95

59:75

Sverige/Sverige

 
 
Mycket fast med 
segt kittig konsis
tens, fin gräddoft 
och friskhet.

 
 
 
+ Bredbar, formbar, 
angenäm, tydlig 
syra. Kan ätas ren. 
Kravmärkt, EUlöv*.

–

Så testade vi
Crème fraîcherna skeda

des varsamt upp i anonymt 

kodmärkta glasskålar, utan 

omrörning. Vi bedömde 

utseende, doft, smak och 

konsistens, och satte sen ett 

totalbetyg mellan 1 och 5, 

där 5 är bäst.

Alla produkterna är köpta 

i Stockholmsområdet i slutet 

av maj 2015, och hade långt 

kvar till bästföredatum när 

vi provade. Priset är det vi 

betalade i butik.

Ytterligare ett par crème 

fraîcher testades, resultaten 

hittar du på icakuriren.se

EUlövet innebär att 

matvaran är ekologisk och 

producerad i EUland.

Märke

Volym

Pris 

Pris/liter, kronor

Producerad i/ 
råvarans  
ursprung

Karaktär

 
 
 
 
 
 
Plus

 
 
 
Minus

Ängens 

2 dl

8:95 

44:75

Sverige/Sverige

 
 
Överfet, späckig 
konsistens, plastigt 
utseende och kon
sistens, doft av hö. 
Knapp syra. Kokt 
gummismak.

 
+

 
 
 
– Otrevlig, varken 
krämig eller fräsch. 
Mycket knapp syra. 
Jästig, parfymerad 
doft.

Garant Ekologisk

2 dl

9:50

47:50

Sverige/Sverige

 
 
Blankt vitgul och 
glidande hal med 
lite mesig syra och 
liten doft av grädde. 

 
 
 
+ Mild ton. Efter
syrlig. Kravmärkt. 
EUlöv*.

 
– Stickig eftersyra.

Coop

2 dl

9:70

48:50

Sverige/Sverige

 
 
Ytblank med något 
grynig, salvafast 
konsistens med 
uttalad citrusfräsch 
syra samt gräddig 
smak och känsla.

 
+ Lättformad, 
formfast. Explosivt 
god frisk syra. Len 
filbunkskänsla.

–
Fler tester hittar
du på icakuriren.se

 

BästSämst

Smaktest: Crème fraîche

Laktosfri EkologiskEkologisk Ekologisk EkologiskLaktosfriLaktosfri


