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test: KAPSELBRYGGARE Läs alla tester på icakuriren.se

Anne Meisner, 
testreporter

”Dumt att  
varje bryggare 

kräver sin  
egen speciella 

kapsel.”

Så här testade vi: 
✔✔Testet är gjort av Birgitta Rasmus

son, tidigare chef vid Ica Provkök. 
✔✔Vi har bryggt lungokaffe, en es

presso med mer vatten, och mätt 
temperaturen (ska vara 67 grader) 
på det nybryggda kaffet, bryggtiden 
och mängden kaffe. Varje försök har 
upprepats fem gånger och resultatet 
är ett medeltal. 

✔✔Vi har också granskat bryggarna 
praktiskt. Hur maskinen är att ladda, 
starta, arbeta med och rengöra.  
Kaffet har inte provsmakats, men 
utseendet har studerats. 

✔✔Vi har använt de kapslar som  
tillverkaren rekommenderar. 

✔✔Kapselmaskinerna är inköpta  
i Stockholmsområdet under  
december 2010. Priset är det vi  
betalade i butik.

Köpställen sidan 60

Caffitaly  
CAF

S 04

1_995 kr

Cagliari

4 kr 

Espresso, bryggkaffe, 
lungo, te, varm choklad. 

Energisparläge, förprogram
mering kopp och smak.

40 sek

65°C

Mycket crema, riktig es
pressokaraktär.

+ Snabb. Enkel att an
vända. Avkalkningssignal. 

– Kräver dagligt un
derhåll. Trångt hål för 
vattenpåfyllning. Ingen 
manual på svenska.

Nescafé  
Dolce Gusto

EDG 600 B

1_999 kr

Nescafé

3:06–6:12 kr

Espresso, lungo, capuc
cino, varm choklad, latte 
macchiato, kalla drycker.

Energisparläge, manuell 
avstängning.

36 sek

66°C

Svag, skumaktig crema.

 
+ Snabbast. Mycket en
kel att använda. Kan göra 
kalla drycker. Mycket bra 
bruksanvisning. 

– Kräver daglig rengöring. 

Nespresso  
Citiz

Type C 110

1_999 kr

Nespresso

3:20–3:80 kr

Espresso, lungo. 
 

Energisparläge, program
mera mängdnivå.

41 sek

70°C

Mycket, perfekt crema, 
riktig espressokaraktär.

+ Snabb. Mycket enkel 
att använda och rengöra. 
Lätt att fylla på vatten
behållaren. Mycket bra 
bruksanvisning.

Saeco  
Modo Mio 

Extra Typ SIN 029

1_999 kr

Lavazza a Modo Mio

3:70 kr

Espresso, cappuccino.

 
 
Manuell avstängning.

 
56 sek

72°C

Svag, skumaktig crema.

 
+ Enkel att använda. 

– Stor och otymplig. 
Många delar att rengöra. 
Vibrerande ljud. Liten 
plats för kopp. Krånglig 
att starta.

CAF  
C3

3030260

947 kr

Löfbergs Lila

3:90 kr

Espresso, bryggkaffe, 
lungo, te, varm choklad. 

Energisparläge, förprogram
mering kopp och smak.

60 sek

67°C

Mycket crema, riktig es
pressokaraktär.

+ Enkel att använda. 
Avkalkningssignal. Bra 
manual. 

– Kräver dagligt underhåll. 
Trångt hål för vatten
påfyllning. 

Tassimo  
Bosch

TAS 4012/09

1_495 kr

Gevalia

3:62 kr

Espresso, bryggkaffe, cap
puccino, te, varm choklad. 

Automatisk avkalkning, för
programmering av styrkan.

71 sek

70°C

Mycket, skumaktig crema.

 
+ Mycket enkel att använ
da. Lätt att fylla på vatten. 
Enklast att programmera. 
Enkel och tydlig manual. 

– Kräver dagligt underhåll.

OBH Nordica  
Martello

2450

1_695 kr

Martello

3:30 kr

Espresso, lungo, cappuc
cino/latte. 

Manuell avstängning med 
kaffeknappen.

69 sek

68°C

Svag, skumaktig crema.

 
+ Mycket enkel att använ
da. Enkel bruksanvisning. 

– Plastig. Många delar att 
rengöra. Droppar. Trångt 
för muggen. Kan inte göra 
några egna inställningar. 
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