
Ica Basic Pastasås
 
690

11:95 (Ica Maxi)

17:32

Slät, mixad och 
glansig med ört-
prickar. Friskt syrlig, 
inte påtagligt söt. 
Delar sig inte.

+ Helt okej konsis-
tens.

 
 
 
– Vidrig, ofräsch 
arom av gammalt 
viitlökspulver som 
förstör smaken 
totalt.

I love eco Pastasås 
(basilika)
390

15:90 (Ica Maxi)

40:90

Finfördelad ört-
prickig sås som 
separerar ut vatten. 
Oförklarlig bröddoft.

 
+ Viss basilikaton.

 
 
 
 
– Besk och över-
syrlig, snipig, snålt 
smaksatt sås av 
uppenbart omogna 
tomater. 

Barilla Classico 

400

17:95 (Ica Maxi)

44:88

Fyllig, mosigt 
chunky, örttät sås 
med hemgjord 
känsla. Separerar.

 
+ Välgjord och 
balanserad med 
lagom fräst lök 
och mycket örter. 
Färdigkryddad. 

–

Findus Pastasås 
(tomat & basilika)
390 

19:95 (Hemköp)

51:15

Ojämnt bitig, lite 
hafsig, frisk och 
mycket rinnnig, 
svagt kryddad sås. 
Ren, bra bas som 
behöver kryddas 
upp. 
 
 
+ Frisk god tomats-
mak, diskret, fin 
örtarom.

 
 
– Väl sur, behöver 
kryddas mera. 

Zeta Pastasås 
Classico
400

21:95 (Ica Maxi)

54:88

Blankt, passerat 
utseende utan bitar 
med frisk, naturlig, 
tydligt pepprig doft 
och smak. Såsen 
håller ihop. 
 
 
 
+ Fräsch arom, 
som fin tomatpuré, 
fyllig nog att tåla 
gräddtillsats. Pepp-
rig, vuxen smak.

– Lite bränd ton.

Itigo Pizza-  
och pastasås
350

22:95 (Ica Maxi)

65:57

Puréig, separeran-
de sås med olagad 
tomatsmak och 
bitter örtton. Mest 
lik krosstomat-kon-
serv. Luktar lite 
kylskåpsåldrad trots 
maximal bäst-före-
tid kvar. 
+

 
 
 
 
– Platt tomatsmak, 
beska örter, dam-
mig pepprighet. 

Dolmio Pastasås 
Classico
500

30:95 (Ica Maxi)

61:90

Matt, söt, puréig 
sås med tomat-
kross och lökbitar. 
Läcker en aning 
vatten.  
 
 
 
 
+ 
 
 
 

– Smakerna har 
inte gift sig, syran är 
citronsur. Sötman 
känns parfymerad 
och örterna är bittra.

Så testade vi
Vi värmde varje sås i kastrull 
och tittade, doftade och 
smakade på den. Först utan, 
sedan med pasta, kokt al 
dente i saltat vatten.

Vi bedömde även såsens 
konsistens och satte total-be-
tyg på en skala 1–5, där  
5 är bästa omdömet.

Såserna inköptes i Storstock-
holm i januari 2015. 

Märke

 
Vikt i gram

Pris

Pris per kg

Karaktär

 
 
 
Plus

Minus

 
 

Garant Primavera
 
480

16:95 (Hemköp)

35:31

Salsalikt chunky 
med små rotfrukts-
tärningar och stora 
lök- och tomatbitar. 
Diskret doft, väl 
balanserad, naturlig 
smak. Såsen sepa-
rerar på tallrik.  
 
+ God, ren och frisk 
tomatsmak, rustikt 
hemlagad konsis-
tens. Lättanvänd 
även till gratäng.

– Väl intetsägande 
doft.

Ica Pastasås  
(basilika)
390

13:95 (Ica Maxi)

35:80

Stor, rund, modig 
doft och smak av 
solmogna tomater 
samt kraftfull, pep-
prig basilika. Såsen 
läcker vatten. 
 
 
 
+ God, fräsch färdig-
kryddad med egen 
karaktär av stora 
bitar basilika. Doft 
och smak övertygar.

– Inget för smak-
fega.

Pomodoro  
Pastasås
420

17:95 (Coop)

36:63

Diskret barnmats-
doftande, lite vatt-
nig, icke hopkokt, 
basmild smak. Tunn 
men små-chunky 
konsistens och väl 
syrlig smak. Omärk-
bar kryddning. 
Separerar. 
+ Squashen har lite 
tugg kvar.

 
 
 
– Doftar såspulver. 
Stora bitar smaklös 
squash. Mesig.

Fler tester hittar
du på icakuriren.se

Smaktest: Färdiga tomatsåser

Bäst Sämst

Köpställen sidan 64.

Totalbetyg


