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Greco 
200

24:90/124:75 kr

48 %

Mild smak av hårdost 
och citron. 

+ Fin citronsmak, bra 
balans mellan syra 
och sälta. Sallads-
lämplig. 

– Smakar olagrad 
hårdost. 

Mevgal laktosfri
150 g

22:90/152:47 kr

21 %

Plastigt utseende.

 
 
+ Laktosfri.

 
 
 
 
– Kemisk smak 
mot ammoniak och 
terpentin. Svag ost-
smak, mer härsken 
som torkad vispad 
grädde. 

I love eco/Ica 
150 g

22:95/153 kr

21 %

Vuxna smaker som tar 
ut svängarna. Doft av 
fårmjölk och ladugård. 

+ Gräddig mjölkdoft 
med frisk syra och 
balanserad sälta. 
Angenäm knapp 
beska. Eko.

– Kemisk bismak, 
känns torr i tugget.

Zeta ФETA/Hemköp 

150 g

24:95/166:33 kr

23 %

Mild smak, rund doft, 
både smulig och lite 
lös.

+ Härligt lätt grädd-
mjölksdoft. 
 
 
 
– Genomlysligt 
utseende. Dominant 
beska. Plastig och 
blyertstuggad smak. 

Zeta Lesvos
150 g 

27:95/186:33 kr

23 %

Krämig med bestämd 
personlighet, vuxen 
syra och geostarom.

+ Lagrad smak, 
ingen beska och 
tydlig syra. 

– Mosig och nästan 
frän med ättikstoner. 
Ej salladsost. 

Änglamark/Coop
200 g

37:50/187:00 kr

25 %

Doft av kokt mjölk, 
smaken dröjer. Lätt-
tärnad, bra för sallad. 

+ Mild och fräsch 
med syraaccent och 
liten spännande bit-
terhet. Eko.  

– Lite mesig smak, 
några uppfattade 
den som sur och för 
bitter. Ingen får- eller 
getostkaraktär.

Fontana
150 g  

29:90/199:33 kr

24 %

Godisfruktig, person-
lig ostkaraktär med 
utmanande arom. Lös.

+ Intressant solo-ost. 
Väl balanserad sälta 
och syra. Återförslut-
bar ask.  

– Doftar gelégodis. 
Väl frän arom för 
sallad. 

SMAKTEST

Smaktest: Fetaost
Så testade vi
Fem av mat- och kon-
sumentredaktionernas 
vana provsmakare be-
dömde och diskuterade 
ostarnas utseende, doft, 
smak och konsistens.  
I testet redovisar vi det 
genomsnittliga betyget.

Ostarna är inköpta 
i Stockholmsområdet 
under februari 2013. 
Priset är det vi betalade 
i butik. 

Betygsskalan är 1 till 
5, där 5 är bäst.

Märke
Vikt i gram
Pris/pris per kg
Fetthalt* 
Karaktär 
 

Plus 
 
 
 

Minus

Coop
150 g

20/133:35 kr

23 %

Smulig. Blyg doft och 
smak. Bra konsistens, 
trevlig liten beska.

+ Barnvänlig. 
 
 
 

 

– Plastblankt utse-
ende. Lite jästdoft. 

Dodoni
150 g

21:90/146 kr

43 %

Örtig vällagrad doft av 
grädde, örter, citrus. 
Smulig och lite kladdig. 

+ Syrlig vuxen dis-
tinkt smak med viss 
beska.  

 

– Lite genomskinlig. 
Kliar lite i halsen.

Garant Eko
180 g

27:40/152:22 kr

25 %

Tydlig, lagrad doft av 
smör, citrusskal och 
klöver.

+ Frisk syra. Eko. 

– Fult skarvad i pake-
tet, river i halsen, väl 
sur. Smulig.  

Bäst

*Fetthalt i procent 
av torrsubstans-
vikten.


