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Philips/HR 7629 

795 kr

650 W

2 hastigheter, puls. 

Vändbara riv- och skär-
skivor, plastkniv, visp-
skiva, citruspress, mixer.

 
4 
5 
5 
4

+ Sladdvinda. Kan 
diskas i maskin.

–

Electrolux/Easycom-
pact EFP 5100
995 kr

700 W

2 hastigheter, puls. 

Vändbara riv- och 
skärskivor, potatisskiva, 
plastkniv, vispskiva.

 
4 
3 
5 
4

+ Kan diskas i maskin.

– Många delar Högt 
irriterande motorljud. 

Kenwood/Multipro 
compact FPM250
995 kr

750 W

2 hastigheter, puls. 

Riv- och skärskivor, 
parmesanskiva, mixer, 
dubbelvisp, citruspress.

 
3 
5 
5 
4

+ Kan diskas i maskin. 

– Står inte still. Skrikigt 
ljud. Motorn sackar 
ibland.

Wilfa/Gourmet FP-1000 

1 190 kr

1 000 W

Steglös, puls, program-
merbar.

Grova/fina riv- och skär-
skivor, pommesskiva, 
plastkniv, minihacker.

 
3 
5 
5 
3

+ Sladdvinda. Kan 
diskas i maskin. 

– Många delar. Skakar 
kraftigt. Otymplig. Locket 
svårt att diska. Skål och 
lock färgat orange efter 
rivning av morot.

Braun/Multiquick 7 K 
3210
2 370 kr

800–900 W

15 hastigheter, puls. 

Riv- och skärskivor,   
pommesskiva, 
julienne- skiva, mixer. 

 
4 
5 
5 
4

+ Går tyst och jämnt. 
Bra placering av reg-
lage. Sladdvinda.

– Skålen svår att skrapa 
ur och diska.

Melissa/YD-FP 807 

299 kr

300 W

2 hastigheter, puls. 

Riv- och skärskivor, 
plastkniv, citruspress. 

 
1 
1 
1 
1

TEsT

Test: Matberedare
Så tEStaDE vi
 Testet är gjort av Birgitta 
Rasmusson, tidigare chef på 
Ica Provkök. 
 Med kniven gjorde vi pajdeg 
och pesto, samt hackade 
persilja och mandel. Med  
skivorna skivade vi potatis 
och purjolök och rev morötter.
 Samtliga försök upprepades 
två gånger och vid avvikande 
resultat gjordes även ett tredje 
försök.
 Under arbetets gång har 
maskinerna granskats och 
bedömts, så som montering, 
arbetssätt och diskning.
 Maskinerna är inköpta  
i Stockholmsområdet under 
februari 2013.
 Priset är det vi betalade i 
butik.
 Betygsskalan är 1 till 5, där 
5 är bäst.

Köpställen sidan 60

Märke/modell 

Pris

Effekt

Program/ 
hastigheter

tillbehör 
 

Betyg 
Blanda 
Skiva 
Riva/strimla 
Hacka

Plus & Minus

Bosch/MCM 2054 

599 kr

450 W

2 hastigheter, puls. 

Vändbara riv- och 
skärskivor, vispskiva. 

 
5 
5 
5 
4

+ Lätt att diska. 
Sladdvinda. Kan 
diskas i maskin. Bra 
bruksanvisning.

–

Moulinex/Master-
chef 3 000FP 3101
790 kr

700 W

2 hastigheter, puls, 
låsknapp.

Riv-, skär- och  
pommesskivor, 
vispskiva. 

 
5 
3 
5 
4

+ Bra handtag och 
form på skålen. Lås-
knapp. Kan diskas i 
maskin.

– Skålen svår att 
skrapa ur och diska.

OBH Nordica/Pro 
2000 type 6798
795 kr

500 W

2 hastigheter, puls. 

Riv- och skärskivor, 
pommesskiva, plast-
kniv, vispskiva.

 
5 
2 
1 
4

+

– Locket kan hoppa 
ur sitt låsta läge 
under gång. Skivorna 
svåra och vassa att 
montera. Många 
delar. Står inte still. 
Högt skramligt ljud. 

BÄSt

SÄMSt

+ Sladdvinda.

– Går att starta utan att 
locket är låst. Skivorna 
svåra och vassa att 
montera. Dålig pass- 
form. Står inte still. 
Skrikig och skramlig. 
Motorn sackar ibland. 
Skålen svår att diska.

totalbetyg


