
GUIDE: VEGETABILISKA OLJOR Läs alla guider och tester  
på icakuriren.se

Rapsolja 
 

 7 g 

 63 g 

 28 g 

 9 g 

 17 mg 

 30 kr 

Bra allroundolja. Van-
lig rapsolja passar till 
stekning. Kallpressad 
rapsolja är dyrare och 
har nötsmak, god  
i salladsdressing. 

Mycket omega-3-fett-
syra. Bra fördelning av 
fettsyror. Tål uppvärm-
ning bra. Kallpressad 
och vanligt pressad olja 
har samma näringsinne-
håll. Närproducerad. 

Sesamolja 

 14 g 

 40 g 

 42 g 

 0,3 g 

 1,4 mg 

 140 kr 

Dyr, kallpressad olja 
med nötig smak. Pas-
sar i dressingar, men 
även i wok. God smak-
sättare i asiatisk mat, 
precis före servering. 

Bra fördelning av fett-
syror, klarar lite upp-
hettning. Använd som 
smaksättare. 

Solrosolja 
  

 9 g 

 29 g 

 57 g 

 <0,1 g 

 41 mg 

 30 kr

Mild olja utan utpräg-
lad smak. Passar bra 
i dressingar och kalla 
såser. 

 
 
Högst halt nyttigt vita-
min E. Sämre till stek-
ning, på grund av hög 
halt fleromättat fett. 

 

Valnötsolja 
  

 9 g 

 23 g 

 63 g 

 10 g 

 0,4 mg 

 140 kr

Ger god smak på salla-
der, rostade grönsaker 
och till bröd. Behövs 
bara lite av den dyra 
oljan för att ge smak. 
 

Mycket omega-3-
fettsyra. Använd som 
smaksättare. 

Druvkärnsolja 

 10 g 

 16 g 

 70 g 

 0,1 g 

 29 mg 

 150 kr 

Neutral olja. Favorit 
i det franska köket, 
eftersom den saknar 
smak och inte ger oljig 
mat. 

 
Mycket nyttigt vitamin 
E. Använd främst i 
kalla rätter och dres-
singar, på grund av 
den höga andelen 
fleromättat fett. 

Jordnötsolja 

 17 g 

 46 g 

 32 g 

   0 g 

 16 mg 

 70 kr 

Klassisk wokolja i 
Asien och salladsolja 
i Italien. Neutral olja, 
som tål hög tempe-
ratur. 

 
Mycket enkelomättat 
fett, därför bra även 
för stekning och wok-
ning. 

Linfröolja 
  

 9 g 

 20 g 

 66 g 

 53 g 

 17 mg 

 60 kr 

Besk smak. Blanda 
med andra, godare 
oljor. Används till vit 
sparris och kvarg i 
Tyskland. 

 
Högst halt omega 3. 
Viktig för vegetarianer 
som inte äter fisk, 
blanda i maten för att 
kamouflera smaken. 
Tål inte upphettning.

Majsolja 

 13 g 

 28 g 

 55 g 

 1,2 g 

 14 mg 

 30 kr 

Kan användas både  
i dressing och  
majonnäs. Mindre  
bra till stekning. Billig 
olja med lite bismak 
av majs. 

Inte en av de nytti-
gaste oljorna. Mycket 
omega-6-fettsyra, 
som vi har lätt att få i 
oss ändå. Mycket fler-
omättat fett. 

Olivolja 

 14 g 

 73 g 

 11 g 

 0,8 g 

 14 mg 

 80 kr 

Tidigaste oliverna ger 
gräsaktig, pepprig smak 
och dyrare olja, till sal-
lad. Höstskördade oliver 
ger mildare, billigare 
olja till stekning. 

Nyttigaste stekoljan. 
Mycket bra enkel-
omättat fett och  
mycket antioxidanter. 

Sort
Innehåll per 100 g:

3 Mättat fett

3 Enkelomättat fett

3 Fleromättat fett

3 Omega 3-fettsyra

3 Vitamin E

Pris per liter

Smak 
 
 
 
 

Hälsoråd

Nyttig  
& smakrik! Billig  

& bra!
Mest  

E-vitamin! Smak-
sensation!Mest

omega-3!


