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test: pepparkvarnar Läs alla tester på icakuriren.se

Rolf Olofsson, 
testreporter

Så här testade vi: 
4 Vi som testade var Icakurirens 
matredaktör Måns Falk och test-
reporter Rolf Olofsson. 
4 Vi inhandlade tio kvarnar som 
är vanligt förekommande i köks-
bodar och heminredningsbutiker. 
4 Vi granskade hur lätta de är 
att fylla på, hur jämnt de mal, 
hur grovleken kan justeras och 
hur bekväma de är att hantera. 
Vi använde svartpeppar vid mal-
ningen. 
4 Kvarnarnas utseende och  
design har vi inte bedömt. 
4 Angivet pris är det lägsta 
vi hittat i början av november 
2010.  Köpställen, sidan 92

Nissen, 
Bodum

379 kr

Lätt att fylla. 
 
 

Ställbar men trög vid 
finmalning. 

Lite ojämn malning. 

Ganska bekväm, men 
gnisslar. 

Peugeot Paris 

440 kr

Lätt att fylla. 
 
 

Enkelt ställbar i sex 
lägen från fint till 
grovt.

Mal jämnt. 

Bekväm. Finns i 
många färger och ma-
terial. Priset gäller  
18 centimeter hög.

Spice boy 

429 kr

Mycket lätt att fylla. 
 
 

Ställbar för olika grov-
het, men ställskruven 
obekväm.

Mal jämnt. 

Stort huvud gör den 
något obekväm, spe-
ciellt för små händer. 
Finns i åtta färger. 

Skeppshult 

489 kr

Mycket lätt att fylla. 
 
 

Reglerbar men liten 
skillnad på grovlek, 
finmalningen för grov.

Mal jämnt. 

Tung men ändå be-
kväm. Priset gäller  
18 centimeter hög.

Zassenhaus 
Hamburg

575 kr

Lätt att fylla. 
 
 

Lätt ställbar i sex 
steg. 

Mal jämnt. 

Bekväm. Finns i fem 
färger.

Knuff, Klong 

619 kr

Lätt att fylla. 
 
 

Inte reglerbar i prak-
tiken, ställskruven 
mycket obekväm.

Jämn malning. 

Stort huvud gör den 
något obekväm, spe-
ciellt för små händer. 
Finns i tre färger.

Åhléns  
salt/pepparkvarn
75 kr

Lätt att fylla. 
 
 

Ej reglerbar, ganska 
finmalet. 

Ganska jämn malning. 

Ganska bekväm. 
Finns i flera färger.

Pepparkvarn 
Clas Ohlson

189 kr

Lätt att fylla. 
 
 

Inte reglerbar i  
praktiken. 

Mal för grovt, ojämn 
storlek.

Batteridriven. Besvä-
rande oljud. Kan han-
teras med en hand.

Sundqvist 

245 kr

Ganska lätt att fylla, 
för liten behållare. 
Knepig att få ihop  
efter påfyllning.

Inte reglerbar i prak-
tiken. 

Mal jämnt. 

Batteridriven med 
lampa. Bekväm. 
Hyggligt ljud. Kan 
hanteras med en 
hand.

Pepperball, 
Chef’n

249 kr

För litet påfyllnings-
hål. 
 

Inte reglerbar i prak-
tiken. 

Mycket ojämn mal-
ning.

Obekväm, skräpar.

Märke  

Pris

Påfyllning 
 
 
 

Reglerbarhet 
 

Malning 

Övrigt

 
 

 
Betyg

Bäst!Prisvärd!

Sämst!


