
Ikea 
Dillkött
499 kr

6 liter

3 380 g

 
72–88 kPa

Ånginsats, lampa

 
1 
4 
3

– Skickar ut 1,5 m 
långa ångpuffar i 
sidled. Puffar även 
ibland när den dras 
från plattan. Tungt 
lock. Tung att mon-
tera. Svårt att få på 
locket.

WMF 
Perfekt plus
2 399 kr

4,5 liter*

2 924 g

 
45/90 kPa

-

 
5 
5 
5

+ Mycket lätt att 
montera och hantera. 
Bra koksignal. Bra 
bruksanvisning. Kan 
diskas i maskin.

Alessi 
Mami
2 400 kr

6 liter

3 345 g

 
60/90 kPa

-

 
1 
4 
2

+ Bra bruksanvisning. 

– Svår att montera 
och hantera. Dåligt 
grepp. Tung. Dålig 
koksignal – svag 
vissling och ångmar-
kör.

Demeyere 
Brinox
3 099 kr

6 liter

2 900 kr

 
40/80 kPa

-

 
5 
4 
5

+ Mycket enkel att 
montera. Bra bruks-
anvisning. 

– Svårt att demontera 
locket och veta när 
trycket är borta. Risk 
för brännskada när 
locket ska av. Svårt 
att tyda koksignalen. 

TEST

Test: Tryckkokare
Så testade vi
Testet är gjort av Birgitta 
Rasmusson, tidigare chef för 
Ica Provkök.

Tryckkokarna har provats på 
tre sätt: 1 kg frysta kyckling-
klubbor och grönsaker kokades 
i hönsbuljong i 10 min, 1 kg 
ytterlår i bitar och grönsaker 
kokades till kalops i 15 min, 
samt 4 dl kikärter som blöt-
lagts innan fick tillsammans 
med grönsaker koka i 10 min. 
Samtliga prover har utförts två 
gånger. Efteråt mättes inner-
temperaturen i kycklingen och 
köttet. Prover provsmakades 
och konsistensen bedömdes.

Under provningarna 
bedömdes den praktiska 
funktionen så som monte-
ring, ångfunktion, risk för 
brännskador, diskning och 
bruksanvisningar.

Maskinerna är inköpta i 
Stockholm under juli 2013. Pri-
set är det vi betalade i butik.

Betygsskalan är 1 till 5, där 
5 är bäst.

Köpsställen sidan 64

Märke 
Modell
Pris

Rymmer

Vikt

Angivet  
arbetstryck

Tillbehör

Testresultat 
 Fryst kyckling 
 Kalops 
 Kikärter

Plus & minus 
 
 
 
 
 

Totalbetyg

Tefal 
Secure 5
899 kr

6 liter

2 953 g

 
80 kPa

Ånginsats

 
3 
5 
5

+ Lätt att montera 
och använda.

OBH Nordica 
Quick chef 8510
1 195 kr

4 liter*

2 600 g

 
50–90 kPa

Ånginsats

 
4 
5 
5

+ Lätt att montera 
och använda. 

Fissler 
Vitaquick
1 995 kr

6 liter

3 089 g

 
Max 150 kPa

-

 
4 
5 
4

+ Lätt att montera.

– Opraktisk konform 
på grytan, med sma-
lare botten. Otydlig 
ångstråle. 

Fler tester hittar
du på icakurien.se

Snabb middag med tryck
HÖGTRYCK Grytor och långkok blir 
snabbmat under tryck. Icakuriren har  
testat sju tryckkokare.

Kalopsen kokar på en kvart. Alla in-
gredienserna skär du i bitar och 
lägger ner i grytan på en gång. 
Sen sköter kalopsen sig själv, du 
behöver bara reglera värmen. 
Köttet blir mört och rotfrukterna 
lagom kokta. Allt som allt tar det 
trekvart att få maten på bordet. 

Tryckkokare är ett redskap 
som varit bortglömt, men på se-
nare tid har många matintres-
serade fallit för trycket. Det går 
inte bara snabbare att laga mat 
med en tryckkokare, råvarorna 
behåller också sina näringsäm-
nen och smaker mer än i en van-

lig kastrull. Du kan också använ-
da råvarorna direkt från frysen 
utan att tina dem först. Långkok 
blir helt enkelt snabbmat. 

Stor prisskillnad
Icakuriren har testat sju mo-
deller som kostar från 500 upp 
till över 3 000 kronor. Bäst är 
WMF Perfekt plus som klarar 
våra tre kokprov utmärkt. Ka-
lopsen blir mycket mör efter att 
ha kokat i 15 minuter, kyckling-
grytan färdig på 10 minuter och 
kikärterna får en !n konsistens 
på samma tid. Dessutom är det 
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SämstBäst

enkelt och smidigt att sätta på 
och ta av locket på kokaren.

Sämst klarar Alessi Mami 
proven. Kycklingen är fortfa-
rande rå och kikärterna inte 
färdigkokta efter 10 minuter. 
Det är inte heller helt enkelt att 
ta av locket med de Musse Pigg-
liknande handtagen utan att 
riskera att bränna !ngrarna. 
Detsamma gäller Demeyere. 
Locken är annars konstruerade 
så att de enbart går att sätta på 
i rätt läge så det blir tätt. Men 
alla lock är olika och det kan ta 
en stund att komma på tricket 
hur de ska sättas på och tas av.

Billigaste känns omodern
Ikeas gryta Dillkött är visserli-
gen billigast, men känns inte lika 
modern som de andra. Den är 
onödigt tung, bara locket väger 

över ett och ett halvt kilo.  Grytan 
kan också skicka ut långa ång-
strålar åt sidorna när den kokar, 
så se upp. Det är också den enda 
av kokarna som inte har två ång-
lägen, arbetstryck, som man reg-
lerar beroende på vad man lagar 
för mat. Vilket ångläge man ska 
använda till en viss rätt varierar 
mellan kokarna, men framgår av 
bruksanvisningen.

De testade tryckkokarna är i 
olika storlekar. WMF och OBH 
Nordica !nns också som sex- 
liters, liksom de övriga. Flera 
av modellerna !nns i andra 
storlekar än de som visas i ta-
bellen. Trots att man inte ska 
fylla kastrullen mer än till två 
tredjedelar räcker en fyraliters 
tryckkokare gott och väl till en 
kalops eller kycklinggryta för 
fyra personer. 

*Finns även som 6 l.

Så lagar du mästerkockens bästa gryta – vänd! 

Prisvärd

Lagom storlek 
på köttbitarna 
är 3x3 cm.
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