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Coop Ekologiskt
500

Olika beroende på 
säsong. 100 % ara-
bicabönor, rostade i 
Karlstad. 

29:90

59:80

EU-lövet. 

Fyllig, djupare rostad 
doft av torkad frukt 
och mörk choklad.

+ Bra syra, återhållen 
beska, nyanserad 
fruktighet.  
– Alltför fruktigt, väl 
mild beska.

Löfbergs Savannah 
500

Handplockade bönor 
från Östafrika, Syd- 
och Centralamerika, 
rostade i Karlstad.

37:90

75:80

Krav, EU-lövet. 

Balanserat, fruktigt 
med dämpad beska 
och aromrik eftersmak.

+ Doftar mörk chok-
lad, mockakaffe, nöt 
och kryddor. Kort 
beska och fräsch 
syra.

Änglamark
500

100 % arabicabö-
nor från Nicaragua, 
rostade i Karlstad för 
Coop. 

38:50

77:00

We Effect, Krav, Fair 
Trade, EU-lövet.

Fruktig, aptitretande, 
lite brödig doft, citrus-
fruktig smak.

+ Mjuk, citrusfruktig, 
aromatisk eftersmak. 
– Mycket syrlig smak 
och väl låg beska.

Classic
500

Arvid Nordquist, ara-
bicabönor. Läs mera 
på hemsidan. 

39:90

79:80

PlanVivo, EU-lövet, 
Krav, Fair Trade.

Karaktärsfullt med 
exotiskt kryddiga 
chokladaromer.

+ Nyanserad beska, 
fyllig espressokänsla, 
rund nötighet.

Löfbergs Harmoni
500

Bönor från Syd- och 
Mellanamerika, rostat 
i Karlstad. 
        

49:95

99:90

EU-lövet, Fair Trade, 
Krav.

Nyanserad, något 
blommig och siraps-
aktig doft.

+ Finstämd doft, anad 
fruktighet i smaken. 
– Lite fränt, låg 
fruktighet i smaken, 
mest beska.

Cafe Organic 
500

Rostat och packat i 
Sverige av Sackeus. 
 

49:95

99:90

EU-lövet, Krav, Fair 
Trade, ZeroMission.

Karaktärsfattigt och 
nattståndet. 

– Doftar kaffesump 
och fuktigt papper. 
Smakar som om det 
väntat länge.

Smaktest Ekologiskt kaffe
Så här provade vi
Fyra vana provsmakare från 
Icakurirens redaktion doftade 
och smakade blint på nio  
sorters mellanrostat brygg-
kaffe.

Vi valde att prova enbart 
ekomärkta kaffesorter från 
olika livsmedelskedjor. Många 
var även rättvisemärkta.

Vi bryggde fem sorters 
kaffe i taget samtidigt  
i likadana, testvinnande 
och helt nya Moccamaster-
bryggare. 

Vattnet vi använde var 
medelhårt Stockholmsvatten 
direkt från kallvattenskranen. 

Efter bryggartillverkarens 
rekommendation vägde vi 
noga upp de olika märkenas 
malda bönor, 75 gram för  
10 koppar (full kanna). Vi 
smakade alla sorter inom 20 
minuter.

Betyg 1–5, varav 5 är bäst.

Märke 
Vikt, gram 

Ursprung 

 
 
 
Pris (kr)

Pris per kg (kr)

Etisk märkning 

Panelens  
beskrivning 

Plus & minus

Betyg

Garant
500

I Nederländerna för 
Axfood av 100 % ara-
bicabönor från valda 
ekoplantager.

31:90

63:80

Garants ekomärk-
ning, Krav, EU-lövet. 

Dominant beska med 
knapp arom.

 
+ Tydlig syra, liten 
chokladdoft. 
– Beskt, nästan bittert 
och lite surt med gum-
midoft. Saknar frukt- 
och aromnyanser.

Ica I love eco
500

I Nederländerna för 
Ica, hemsidan listar 
säsongsursprung. 
 

32:95

65:90

UTZ, Krav, EU-lövet. 

Milt med dämpad 
beska och medelfyllig 
karaktär.

+ Mild kaffedoft, 
något fruktig och frisk 
smak, lätt beska. 
– Gummiaktig bidoft 
som sur termos-
kanna.

Gevalia Ekologiskt
500

100 % arabicabönor 
från Peru. 
 

36:50

73:00

Krav, EU-lövet, Rain-
forest Alliance.

Fylligt med bred 
arom av choklad, nöt-
ter och nypon

+ Nyanserat fruktigt, 
behaglig eftersmak. 
– Knapp beska.

Fler tester hittar
du på icakurien.se

BästBäst

Den som väljer 
ekologiskt kaffe gör 
stor nytta till en liten 
kostnad.

På kaffeplanta-
ger används farliga 
bekämpningsmedel, 
bland annat ett som 
varit förbjudet länge 
i Sverige och EU. 
Bekämpningsmedlen 
sprids i miljön kring 
odlingarna och skadar 
både natur, djur och 
människor.

Vid odling av Krav-
märkt kaffe används 
inga bekämpnings-
medel.

Källa Naturskyddsföre-

ningen

Ekokaffe  
– ett viktigt val

Sämst


