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Dyraste korven sämst

Ica  
Basic

800 g

49 %

21:90 kr

27:38 kr

Stora skivor, fin 
stekyta, doftar 
lök och vitpep
par, välkryddad, 
god smak.

Lös och vattnig 
konsistens, inget 
tuggmotstånd. 
 

Enebacken 
(Lidl) 

2 x 800 g

64 % 

45:90 kr

28:69 kr

Okej stekyta, fast 
konsistens, på
taglig röksmak, 
balanserad sälta, 
vuxen smak.

Doft av ofräscht 
fett. 
 

Coop  
x-tra

800 g

48 %

23:95 kr

29:94 kr

Okej stekyta, 
doftar kött och 
kryddpeppar.

 
 
Lös, trist konsis
tens. Syrlig när
mast sur smak. 

Ica 

800 g

59 %

24:90 kr

31:13 kr

Doftar grillat, 
god saftig smak, 
fin kryddighet 
och perfekt sälta.

 
Något fet stek
yta, aningen för 
lite tuggmot
stånd. 

Scan 
 

800 g

58 %

27:90 kr

34:88 kr

God men mild 
smak.

 
 
 
Doftar bränd 
mjölk, saknar 
kryddighet. För 
lite tugg. 

Coop 

800 g

52 %

29:90 kr

37:38 kr

Bra storlek, hyf
sad konsistens, 
bra syra.

 
 
Doftar härsket 
fett, alltför salt, 
känns väldigt fet. 
 

Ica  
extra fin

550 g

71 %

22:90 kr

41:64 kr

Torr fin yta, per
fekt konsistens. 
God kryddig, rö
kig vuxen smak. 
Pepprig.

–

 
 
 

Scan  
Deli

550 g

68 %

28:90 kr

52:55 kr

Bra tuggmot
stånd, fin sälta, 
aningen lök
smak.

 
Alltför mild 
kryddning, dof
tar lite bränt.

Melkers 

800 g

71 %

47:_98 kr

59:98 kr

Hyfsad konsis
tens.

 
 
 
Fermenterad doft, 
smakar fett med 
en kemisk bismak. 
Alltför grov tex
tur, broskig. Seg.

Lithells 
 

800 g

58 %

29:90 kr

37:38 kr

Hyfsat tugg, dof
tar bröd, god.

 
 
 
Kort smak, blek 
sotig stekyta, 
doftar sot. 

 SMAKteSt:

Hög kötthalt är generellt sett ett 
bra riktmärke när du ska välja fa-
lukorv, men det är ingen garanti. 
I vårt smaktest av tio olika korvar 
hamnade de två köttrikaste, båda 
med 71 procent kött, i var sin ände 
av listan. 

Ica extra fin var en alltigenom per-
fekt upplevelse, härlig fast kon-
sistens och en god kryddig, rökig 
smak som fick panelen att närmast 
dåna. Däremot var den lika köttiga 
från Melkers en betydligt mindre 
trevlig bekantskap. Trots ett gan-

ska fint tuggmotstånd så gjorde 
den rikliga förekomsten av brosk-
bitar och en kemisk bismak att den 
fick bottenbetyg. Lite pinsamt för 
tillverkaren som skryter med att 
man är den enda falukorven från 
Falun.

Ica har även lyckats bra med sin 
standardvariant, som för sitt pris 
höll en oväntat hög klass. I kam-
pen om utmärkelsen ”Bästa köp” 
är det dött lopp mellan den och 
lågpriskedjan Lidls bidrag Ene-
backen. 

I övrigt är marknaden för den 
svenska vardagsgastronomins 
hörnpelare nummer ett ganska 
slätstruken. Det råder inga radi-
kala skillnader bland 800-grams-
ringarna, ganska mesig smak och 
ospännande tugg. Väljer man låg-
prisalternativen med dito kötthalt 
får man räkna med framför allt 
trist konsistens, oavsett om den 
heter Ica Basic eller Coop x-tra. n

Namn 

Vikt

Kötthalt

Pris

Pris/kg

Plus 
 
 
 

Minus 
 
 
 

Betyg

Läs alla tester  
på icakuriren.se

Brosk och kemisk bismak. Dyraste  
falukorven får bottenbetyg i Icakurirens 
smaktest.

Bäst!

Sämst!

Falukorv

Av MåNS FaLK  FOTO ErIK HEDMaN

avsmakningen var ett blindtest 
och panelen bestod av konsument-
reporter anne Meisner och från mat-
redaktionen anna Tesch, Charlotte 
Sjögren och Måns Falk.

Namnet är skyddat och för att 
få heta falukorv så måste den 
innehålla: 

Minst 45 viktprocent kött. 
Högst 5 viktprocent stärkelse. 
Högst 65 viktprocent vatten. 
Högst 23 viktprocent fett.

fAKtA oM 
Falukorv


