
test: mattermosar Läs alla tester på icakuriren.se

Anne Meisner, 
testreporter

”Dyra termosen är 
sämst. Den håller 
inte värmen alls.”

Så här testade vi: 
Termosarna värmdes upp med ca 50- ✔✔

gradigt kranvatten innan de fylldes med 
97-gradigt vatten. Locken skruvades på 
direkt och de förvarades i rumstemperatur. 
Vattnets temperatur mättes efter fyra  
respektive åtta timmar. 

Tätheten hos termosarna har testats  ✔✔

genom att vi lät dem ligga fyllda med  
vatten över natten. 

✔För att testa deras stöttålighet fick  
de falla ner från en bänk på golvet fem  
gånger från 86 cm höjd.

✔Vi har även bedömt deras hanterbarhet,  
funktion och volym.  Köpställen sidan 58

Foodbottle, 
Everest

199 kr

1 liter

 
 
85,6°C/75,3°C 
78°C/66,1°C

+ Praktisk kork – både 
för mat och dryck. Bra 
infällbart handtag.

– –

Food Vacuum 
Bottle, Primus

299 kr

1,5 liter

 
 
89,6°C/82,2°C 
83,3°C/72,3°C

+ Både för mat och 
dryck. Bra infällbart 
handtag. Tål maskin-
disk.

– –

Big Lunch,  
Udda Trading

219 kr

2 liter

 
 
63,4°C/48,2°C 
52,7°C/38,3°C

+ Innehåller tre plast-
burkar.

– Locket svårt att 
skruva på och stort för 
normal hand. Läcker 
och blir hett. Locket 
går upp vid fall.

Cosmos,  
Sagaform

249 kr

0,55 liter

 
 
55,8°C/41,3°C 
41,5°C/29,7°C

+ –

– Termosen är av 
plast.

Vildmark,  
PTS Askeroth AB
249 kr

1,2 liter

 
 
88,1°C/80,1°C 
79,9°C/68°C

+ Praktisk kork – både 
för mat och dryck. Bra 
infällbart handtag.

– –

Sahara,  
Tiger/NK

499 kr

1,2 liter

 
 
88,7°C/77,6°C 
81,5°C/69°C

+ Praktisk kork – både 
för mat och dryck. Bra 
att hälla ur. Bra infäll-
bart handtag.

– Svårdiskad kork.  
Endast bruksanvis-
ning på kinesiska.

Globe, 
Jula

149 kr

1,2 liter

 
 
80,4°C/69,9°C 
69°C/59,9°C

+ –

– Svårt att få upp 
locket på full termos, 
eller så skruvas locket 
plötsligt upp av sig 
självt. Locket går upp 
då den faller i golvet. 
Dåligt grepp om locket.

Asaklitt, 
Clas Ohlson

169 kr

1,2 liter

 
 
88°C/80,4°C 
78°C/67,6°C

+ Tål maskindisk. 
Praktisk kork – både 
för mat och dryck. Bra 
infällbart handtag.

– –

Cook & Eat, 
Ica

189 kr

1,2 liter

 
 
88,6°C/79,6°C 
80,8°C/69,5°C

+ Praktisk kork – både 
för mat och dryck. Bra 
infällbart handtag.

– Tål inte maskindisk.

Modell/  
märke
Pris 

Rymmer

Temperatur 
efter 4 tim/8 tim 
Full termos 
Halv termos

Kommentar 
 
 
 
 
 
 

Totalbetyg 

Bäst!
Sämst!


