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Smaktest: Te

Märke/
namn
Vikt, g 

Antal påsar

Pris/inköps-
ställe

Pris per påse

Plus och 
minus

Tower/Earl Grey 
Tea
200

100

27:95 kr/Ica Maxi 

0:28 kr

+ Snäll, ej otrevlig 
smak.

– Påsarna ej indivi-
duellt aromsäkrade. 
Mera lätt blommig 
doft än citrusdoft. 
Ingen doft av själva
teet. Doftar toaren-
görings medel. Me-
sig, anonym smak. 
Mycket blaskigt 
med mjölk i.

Aware Black Earl 
Grey Tea
40

20

14:95 kr/Hemköp 

0:75 kr

+ Fair Trade. Frisk 
citrondoft. Svag 
doft av svart te. 
Attraktiv men oba-
lanserad doft som 
dröjer i bihålorna. 
Fin syra och be-
härskade tanniner 
ger karaktär.

– Övertydlig beska, 
citrustonen försvin-
ner vid mjölktillsats.

Lipton 

36

20

18:95 kr/Ica Maxi 

0:95 kr

+ Utsökt, sofistike-
rad citrusdoft. Mild, 
god smak, kraftfull 
nog att klara mjölk. 
Balanserad sträv-
het och beska. 
Smakar dyrt 
lösviktste.

– Höll ej doftlöftet, 
smaken är trött.

Twinings Earl 
Grey Tea
50

25

23:95 kr/Ica Maxi 

0:96 kr

+ Smakar fräscht 
te med liten 
efterton av citrus. 
Bra kraft utan sträv 
dominans. Nyanse-
rat. Mjölk gav ännu 
mera karaktär.

– 

Coop Prima Earl 
Grey
40

20

27:90 kr/Coop 

1:40 kr

+ Fair Trade. Ej 
smaklöst med 
mjölk i.

– Vidrig ammoni-
akstank och doft av 
kemisk färglösare. 
Smakar osunt som 
multnande fallfrukt. 
Fadd eftersmak, 
tydlig beska. Tydligt 
strävt.

Friggs Earl Grey 
Citrus
12 x 1,8

12

23:95 kr/Hemköp 

2:00 kr

+ Fair Trade, Eko. 

– Inget påminner 
om Earl Grey. Mat-
taste tekaraktären. 
Doftar torkad dill, 
lite vitpeppar och 
vattensjukt hö. 
Muggig, instängd 
eftersmak. 
Ofräscht.

Fler tester hittar
du på icakurien.se

Dyrast smakar sämst
te Earl Grey-te ska ge en upplevelse  
av svart indiskt te och citrusfrukten 
bergamott. Det var stor skillnad i smak 
och kvalitet.

Icakurirens matredaktion har 
provsmakat sex sorter Earl 
Grey-te i portionspåsar. Vi be-
tygsatte och kommenterade 
färg, doft, smak och strävhet. 
Alla sorterna hade dragit 3 
minuter i nykokt vatten innan 
påsen plockades ur.

Twinings och Lipton place-
rades sig bäst i testet, där de 
dyraste Coop Prima och Friggs 
var bottennappen. De bästa 
hade aromatisk smak av både te 

och citrus, de sämsta smakade 
ofräscht och obehagligt.

Te, särskilt när det är smak-
satt med flyktiga oljor, är färsk-
vara, och beroende av tät för-
varing för aromens hållbarhet. 
Öppnad förpackning förvaras 
bäst torrt och lufttätt i rums-
temperatur. Förpackningens 
täthet är viktig redan på bu-
tikshyllan. Älskar man teets 
nyöppnade smak är det vettigt 
att köpa små förpackningar. 

Av ChArLoTTE sjöGrEn  foto ErIk hEdMAn

tEst

XBetyg

så TEsTAdE VI Testet är ett blindtest. 
Panelen bestod av fyra personer ur 
Icakurirens mat- och konsumentre-
daktioner. 

Priset är det vi betalade i butik i 
Stockholmsområdet.

Betygsskalan är 1–5, där 5 är 
bäst.  

Inköpsställe, se sid 60

Påste är ofta gjort av finfördelade teblad, för att smaken av teet fort ska överföras 
till det heta vattnet.
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