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test: bärbara grillar

”En bärbar grill 
får inte vara 
tung, ska ge en 
bra grillbädd och 
vara lätt att 
hantera.”

Så här testade vi: 
✔✔ Icakurirens matredaktör Måns Falk och 

testreporter Rolf Olofsson inhandlade nio  
bärbara grillar i prisläge mellan 149 och  
799 kronor. 

✔✔Vi monterade grillarna och laddade dem 
sedan med grillbriketter och använde tändvät-
ska innan de antändes. 

✔✔Efter cirka tio minuter grillade vi en skiva 
fläskkarré på varje grill. 

✔✔Vi bedömde sedan grillens funktion som 
portabel grill. I bedömningen har vi vägt in 
hur stor grillytan är, grillhöjden, vikten och 
hur enkel grillen är att montera och använda. 
Och förstås grillresultatet. 

Köpställen, sidan 68

Ica Maxi  
picknickgrill

249 kr

3,4 kg

36 x 34 cm 

45 cm

+ Mycket bra glöd-
bädd, stor grillyta, 
smidig att bära med 
sig, förvaringspåse 
medföljer. 

– Saknar lock. 

Landmann 
Kettle BBQ

349 kr 

3,6 kg 

rund med 34 cm dia-
meter

32 cm

+ Bra utrymme för 
grillkolen. 

– Gallret glappar lite. 

Move-it BBQ 
Clas Ohlson

349 kr

4,9 kg

41 x 25 cm 

17 cm

+ – 

– Tung, alldeles för 
litet avstånd mellan 
galler och glödbädd. 

Coop klotgrill

399 kr

3,6 kg

Rund med 34 cm 
diameter

32 cm

+ Infällbara ben, bra 
avstånd mellan galler 
och glödbädd. 

– Ingen ventilation 
underifrån, galler 
glappar lite. 

Weber Smokey 
Joe

699 kr

3,6 kg 

Rund med 34 cm 
diameter

28 cm 

+ Bra avstånd mellan 
galler och glödbädd, 
bra glödbädd, gedi-
gen. 

– Högt pris. 

Weber Go  
Anywhere

799 kr 

5,6 kg

40 x 25 cm 

22 cm

+ Gedigen, stabil. 

– Tung, för litet av-
stånd mellan galler 
och glödbädd, högt 
pris. 

Landmann BBQ  
C bucket

149 kr

1,4 kg 

Rund med 27 cm  
diameter 

22 cm

+ Bra glödbädd, lätt, 
förvaringspåse med-
följer. 

– Saknar lock, liten 
grillyta. 

Biltema bärbar 

239 kr

3,4 kg

35 x 46 cm 

18 cm

+ Mycket stor grillyta, 
bra grillbädd. 

– Lite knepig att 
montera.

Ica Maxi  
bärbar

249 kr

3,4 kg

35 x 46 cm 

16 cm 

+ Mycket stor grillyta. 

– Lite knepig att mon-
tera, mycket het för 
underlaget.

Märke  

Pris 

Vikt

Grillyta

 
Grillhöjd

Kommentar

Dyr!Sämst!Billig!
Rolf Olofsson, 
testreporter

Tung !Bäst!


