CMYK: 1990. Används mot vitt

Test – 5 Slow cookers

Så lagar du långsamt bäst
Långkok är populärt – och en slow cooker ger löfte om att laga maten medan
du sysslar med annat. Men hur bra fungerar de egentligen? WiseGuide har testat
fem modeller och utsett en vinnare.
Av: Linda Fritiofsson/WiseGuide, www.wiseguide.se

Långkok har blivit något av en återupptäckt trend de senaste åren. Pulled pork
blev mycket populärt – både på restaurang och i hemmaköket – och för ett par
år sedan var det en av de maträtter som
svenskarna googlade allra mest.
När WiseGuide testar slow cookers
– eldrivna grytor för långkok – hittar
vi flera bra modeller och bäst i test blir
Crock-Pot 4,7 L. Modellen har två värmelägen och en funktion för varmhållning. Den har även en väl fungerade nedräkningstimer som du själv kan justera
efter behov. Bruksanvisningen är tydlig
och köttet blir mört och härligt trådigt
efter tillagning.
Skribenten Jonas Cramby har med
sina kokböcker ”Texmex från grunden”
och ”Texas BBQ” skrivit mycket om
långkok.

– Fördelen är att man kan använda
billigare, segare men också mer smakrika styckdetaljer när man gör långkok.
Det är också ett mysigt sätt att laga mat,
säger han.
Att tillaga mat från grunden ligger i
tiden men varför har det blivit så populärt?
– Jag tror att det enkla svaret är att
det är gott med långkokt mat. Vi äter så
mycket halvfabrikat i dag att kroppen
skriker efter snäll, vällagad och trösterik
mat. Och då finns det ju inget bättre än
en boeuf bourguignon eller en långkokt
ragu med tagliatelle, säger Jonas Cramby.
Testets tre programmerbara kokare
från Crock-Pot och Electrolux levererar
och får alla höga betyg. De har en nedräkningstimer och efter avslutad koktid

BLÄDDRA OCH LÄS HELA TESTRESULTATET!

går de automatiskt in i varmhållningsläget. De är praktiska att lämna och frigör tid då grytan gör jobbet medan du
kan syssla med annat. Modellerna från
Crock-Pot får även plus då det medföljer
separata recepthäften. Dessa uppskattas
då det rör sig om en annan typ av matlagning – och då det blir enklare att komma igång med produkten.
Så gjorde vi:
WiseGuide har testat fem slow cookers. Vi har
tittat på hur enkla produkterna är att använda
och att komma igång med samt vilka funktioner
som finns.
Vi har lagat högrev med morötter och lök i samtliga modeller och jämfört resultatet efter koktidens slut. Produkterna har bedömts utifrån
kriterierna användning, kapacitet och kvalitet.
Maxbetyg är 5.
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1. CROCK-POT 4,7 L – SVART

Betyg: 5/5
Kommentar: Bäst i test
Material: Innerskål av stengods, hölje av pulverlackerad plåt samt glaslock
Volymkapacitet: 4,7 liter
Timer: Ja (20-timmars nedräkningstimer)
Antal inställningsnivåer: Två värmelägen och en varmhållningsfunktion
Tål grytan maskindisk: Ja
Tillbehör: Separat recepthäfte medföljer
Cirkapris: 800 kr
Kundkontakt: www.crockpot.se, 031-30 00 500

BETYG
5/5

Omdöme:
Crock-Pot 4,7 liter blir bäst i test. Den rymmer nästan fem liter och är förhållandevis smidig, men får minus då den är liten. Bruksanvisningen är mycket utförlig och ger även mer allmänna tips om tillagning av vissa livsmedel. Den har timerfunktion, två olika
värmelägen samt en funktion för varmhållning som automatiskt slås på när koktiden är klar. Produkten får även plus då ett separat recepthäfte medföljer. Detta ger ett mervärde då man enkelt kommer igång med produkten. Köttet får en jämn färg och är mört
och trådigt efter kokning.
+ Praktisk timerinställning
+ Recepthäfte medföljer
+ Löstagbar sladd
- Något liten gryta
Delbetyg:
Användning:5, Kapacitet: 4, Kvalitet: 5
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2. CROCK-POT 5,7 L – ROSTFRI, TIMER
Betyg: 5/5
Kommentar: Praktisk timerfunktion
Material: Gryta i keramik, utsida i rostfritt stål och glaslock
Volymkapacitet: 5,7 liter
Timer: Ja (20-timmars nedräkningstimer)
Antal inställningsnivåer: 2 värmeinställningar och varmhållningsfunktion
Tål grytan maskindisk: Ja
Tillbehör: Separat recepthäfte medföljer
Cirkapris: 1 200 kr
Kundkontakt: www.crockpot.se, 031-30 00 500

BETYG
5/5

Omdöme:
Den stora modellen från Crock-Pot rymmer nästan sex liter. Bruksanvisningen är mycket utförlig och det medföljer ett recepthäfte. Modellen har en praktisk nedräkningstimer med förprogrammerade tider som du själv kan justera efter behov. Crock-Poten har två värmelägen och funktion för varmhållning. Maten får ett bra resultat då köttet är mört och trådigt efter kokning.
Produkten tar upp en stor plats i köket vilket är ett minus. Den har dock en avtagbar sladd vilket underlättar förvaringen något.
+ Rymmer nästan sex liter
+ Praktisk timerfunktion
+ Avtagbar sladd
- Skrymmande
- Något högt pris
Delbetyg:
Användning: 4, Kapacitet: 5, Kvalitet: 5

3. ELECTROLUX SLOW COOKER (ESC7400)

Betyg: 4/5
Kommentar: Flest funktioner
Material: Gryta i keramik, hölje i rostfritt stål och glaslock
Volymkapacitet: 6,8 liter
Timer: Ja
Antal inställningsnivåer: Tre värmelägen samt funktioner för soppa, buffé och varmhållning
Tål grytan maskindisk: Ja
Tillbehör: Nej
Cirkapris: 1 500 kr
Kundkontakt: www.electroluxhome.se, 0770 77 01 03

BETYG
4/5

Omdöme:
Slow cookern från Electrolux är testets lyxigaste variant – och valmöjligheterna är många. Det är den enda modellen som
har tre värmelägen och den har även specifika funktioner för värmehållning, buffé och soppa. Inställningen för ”buffé” är
något varmare än funktionen för värmehållning. Designen är gedigen och kapaciteten hög då den rymmer nästan 7 liter.
Köttet smakar bra efter tillagning. Modellen tappar dock något när det gäller användning då bruksanvisningen är något
knapphändig och då det inte medföljer några recept.
+ Flest valmöjligheter
+ Hög kapacitet
+ Praktisk timerfunktion
- Högst pris
- Något skrymmande
- Inga recept medföljer
Delbetyg:
Användning: 3, Kapacitet: 5, Kvalitet: 5
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4. CLAS OHLSON SLOW COOKER COLINE (34-7870)
Betyg: 3/5
Kommentar: Bästa budgetval
Material: Innergryta i keramik, hölje i rostfritt stål och glaslock
Volymkapacitet: 3,5 liter
Timer: Nej
Antal inställningsnivåer: Två värmelägen och en funktion för varmhållning
Tål grytan maskindisk: Ja
Tillbehör: Nej
Cirkapris: 300 kr
Kundkontakt: www.clasohlson.se, 0247-445 00

BETYG
3/5

Omdöme:
Slow cookern från Clas Ohlson rymmer 3,5 liter. Den är visserligen smidig till sin storlek men när det gäller långkok kan det
vara en fördel att kunna laga en större sats, även för det lilla hushållet. Produkten får minus då den inte har någon timer.
Det följer inte med några receptförslag eller övriga tips i bruksanvisningen vilket upplevs något knapphändigt. Modellen ger
dock ett högt kvalitetsintryck för sitt låga pris och är enkel att förstå sig på. Resultatet blir bra även om tillagningen borde
avbrutits något tidigare. Modellen utses till bästa budgetval.
+ Lättförståelig
+ Högt kvalitetsintryck
+ Lågt pris
- Ingen timerfunktion
- Inga recept medföljer
- Rymmer endast 3,5 liter
Delbetyg:
Användning: 2, Kapacitet: 3, Kvalitet: 4

5. RUSSELL HOBBS COOK @ HOME SLOW COOKER (19790-56)
Betyg: 3/5
Kommentar: Saknar timer
Material: Gryta i keramik, hölje i rostfritt stål och glaslock
Volymkapacitet: 3,5 liter
Timer: Nej
Antal inställningsnivåer: Två värmeinställningar och en varmhållningsfunktion
Tål grytan maskindisk: Ja
Tillbehör: Nej
Cirkapris: 400 kr
Kundkontakt: http://se.russellhobbs.com

BETYG
3/5

Omdöme:
Slow cookern från Russell Hobbs rymmer 3,5 liter och påminner om modellen från Clas Ohlson. Den sköts manuellt och saknar timer vilket är ett minus då den inte är lika praktisk att lämna. Efter tillagning har köttet en något ojämn färg, då bitarna
i mitten är något blekare. Köttet smakar dock bra och är mört. Det medföljer inga recept men bruksanvisningen är mycket
tydlig och det finns tips om hur man tillagar vissa typer av livsmedel vilket är ett mervärde. Även kvalitetsintrycket är högt
för det låga priset.
+ Utförlig bruksanvisning
+ Högt kvalitetsintryck
+ Lågt pris
- Saknar timer
- Köttet får en något ojämn färg
- Rymmer endast 3,5 liter
Delbetyg:
Användning: 2, Kapacitet: 3, Kvalitet: 4

