
Andersson 
WMR 2.2

199 kr

2

Våfflorna blir bleka, 
platta, feta och 
pannkakslika.

 
+

 
 
– Mycket kondens 
under handtaget. 
Mycket ånga. Hand-
taget och termostat-
vredet blir varma. 
Svårt att ställa in.

Ica Cook & eat 

399 kr

3

Våfflorna blir jämnt 
gulbruna med viss 
frasighet men platta 
och feta. 

+ 

 
 
– Mycket kondens. 
Vatten bildas 
under handtaget. 
Vatten på bänken. 
Kondens under 
glaset på indikator-
lamp-orna. Svårt att 
få hela hjärtan. 

Invite  
Järna 497142

399 kr 

2

Våfflorna blir bleka, 
svagt gula, platta, 
feta och pannkak-
slika.

+ 

 
 
– Ett järn obrukbart 
på grund av trasigt 
gångjärn. Kondens 
under glaset på 
indikatorlampan. 
Vattenpölar under 
gångjärnet på 
bänken.  

OBH Nordica  
6961

479 kr

4 

Våfflorna blir jämnt 
gulbruna och 
frasiga. 

 
+

 
 
– Mycket kondens. 
Vattendroppar 
under handtaget. 
Mycket vattenånga 
uppåt. Svårt att få 
hela hjärtan.

Severin 
2106

599 kr

5 

Våfflorna blir jämnt, 
vackert gulbrun och 
frasiga. 

 
+ Kan förvaras 
stående.

 
– Kondensvatten 
under handaget 
som blir för varmt 
att öppna. Kort 
sladd. 

Wilfa  
WAD-619B

799 kr

3

Våfflorna blir ojämnt 
gulbruna med viss  
frasighet men 
platta.

+ Kan förvaras 
stående.

 
– Mycket kon-
densånga från alla 
sidor. Svårt att få 
grepp om ter-
mostatvredet. Svårt 
att få hela hjärtan.

Åviken  
906.004

799 kr

5

Våfflorna blir jämnt, 
vackert gulbrun och 
frasiga.  

+ Handtagen ger 
bra grepp. Kan 
förvaras stående.

– Ånga från alla 
sidor. 

Så testade vi
Testet är gjort av Birgitta 
Rasmusson, tidigare chef  

för Ica provkök.

Varje järn har gräddat 

våfflor av två förpackningar 

våffelmix uppdelade i två 

omgångar. Tesresutaltet för 

första våfflan, den fjärde/ 

femte och den sista gran-

skades för att kontrollera 

termostatens funktion och 

järnets värmefördelning.

Den praktiska bedöm-

ningen skedde under testets 

gång.

Våffeljärnen är köpta  

i Stockholm eller på nätet  

under januari och februari 

2015. Priset är det vi betala-

de i butik/på nätet. 

Betygsskalan är 1 till 5, 

Märke 
Modell

Pris

Betyg gräddning

Kommentar

 
 
 
Plus 
 

Minus

 
 
 
 
 
 
 

Emerio 
WM-107165

299 kr

3

Våfflorna blir fras-
iga men ena sidan 
något ljusare än 
andra.

+

 
 
– Mycket kondens. 
Vatten droppar ner 
på handtaget. Varm 
ånga som kan brän-
nas. Kort sladd. 

Melissa  
UGS

389 kr

3

Våfflorna blir jämnt 
gulbruna med viss 
frasighet. 

 
+ 

 
 
– Viss risk för varm 
ånga från hand-
taget. Litet smalt 
handtag ger dåligt 
grepp.

Clas Ohlson 
44-1012NW-12L 

399 kr

2

Våfflorna blir svagt 
gulbruna men 
pannkakslika. 

 
+

 
 
– Mycket kondens. 
Vatten bildas på 
undre handtags-de-
len. Vatten på bän-
ken under järnet 
efter gräddningen. 
Svårt att få hela 
hjärtan.

Fler tester hittar
du på icakuriren.se

Test: Våffeljärn

Klassiska
hjärtan BästSämst

Totalbetyg


