
Den här bilden ska �nnas dold på dokumen-
ten för att en svart sida ska generera fyra 
plåtar annars blir det fel i överföringssyste-
met.
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Vi äter det till fredags
myset – och vid sport på tv 
är det ett troget sällskap. 

Men vilka chips är  
godast? När vår smak
panel testar de populäras
te sorterna får markna
dens jättar se sig slagna. 

Svenskarna lägger till-
sammans ner mer än en mil-
jard kronor på chips varje 
år. Estrella och OLW är de 
två stora producenterna på 
marknaden, vilket syns tyd-
ligt i antal hyllmeter i buti-
kerna. 

Men det finns flera kon-
kurrenter – och bland sour-
cream & onion-chipsen är 
det Ica:s egna som tar hem 
segern i vårt test. De be-
skrivs ha ”god smak och bra 
krisp”. 

Jättarna slagna
Även bland grillchipsen 

besegras storproducenter-
nas utbud och märket Favo-
rit, som bland annat finns  

på Citygross och Mat- 
öppet, kniper förstaplatsen.  
”Supergoda, lagom med salt 
och kryddning”, tycker en 
testare.

På sista plats i testets 
sourcream & onion-katego-
ri hamnar populära Svens-
ka Lantchips som får  
tummen ner då de anses  
vara smaklösa. Lågbudget-
märket Eldorado blir också 
sågade, varianten smakar 

enligt panelen unket och 
bränt. Båda sorterna får  
underkänt i testet. Alla  
varianter av grillchips får 
däremot bra betyg, även om 
Coops variant upplevs vara 
i tråkigaste laget.

”Vi älskar potatis”
Det är ingen tvekan om 

att chips är ett av våra  
populäraste snacks. Jenny 
Damberg, journalist och 

författare till boken ”Nu 
äter vi” som handlar om vår 
moderna mathistoria, ger 
oss förklaringen:

– Vi älskar potatis. Pota-
tis har varit en viktig del av 
svensk matkultur så länge 
att när den kom i snacks-
form var genomslaget själv-
klart, säger hon.

Vi har valt att testa två av 
de vanligaste smakerna, de 
populära grillchipsen och 

sourcream & onion. Den  
senare toppar listan på sma-
ker som går hem bäst hos 
svenska folket. 

– Estrella lanserade sour-
cream & onion på 80-talet. 
De utgick från en ameri-
kansk smak, men anpassade 
den till svenska smaklökar. 
De gjorde den mer syrlig, för 
att den skulle påminna om 
svenska mid sommarsmaker 
som gräddfil och färskpota-
tis, säger Jenny Damberg. 

Annika Forsell/ 
WiseGuide
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Test: Här är de godaste – och äckligaste – chipsen 

SÅ GJORDE VI: Testföretaget WiseGuide har låtit en smakpanel på nio  
personer testa chips i ett blindtest. Panelen bestod av både barn och vuxna. 

Smakerna grill och sourcream & onion har bedömts separat.
SOURCREAM&ONION GRILLCHIPS

FRÅN CHIPSHYLLA 
– TILL RIKTIG DIPP

ICA SOURCREAM ONION ?+?+?+?+1

Näringsvärde/100 g: Energi: 2300 kJ/550 kcal. Fett: 33 g. Kolhydrat: 55 g. 

Produktionsland: Belgien. Vikt: 300 g. 

SKrispiga och goda. 
Sorten får beröm av de 
flesta och testarna ger kom-
mentarer som: ”mycket goda”, 

”smakar mycket”,  
”bra smak och krisp”.  

Chipsen är något bleka. Inne-
håller flest kalorier i testet.

FAVOR!T GRILLCHIPS ?+?+?+?+1

Näringsvärde/100 g: Energi: 2200 kJ/525 kcal. Fett: 33 g. Kolhydrat: 50 g.

Produktionsland: Sverige. Vikt: 300 g. 

SFavorit blir favoriten 
bland grillchipsen för de 
flesta i panelen och är också 
testets saltaste chips. ”Super-

goda, lagom med salt 
och kryddning”, hyllar en 

i panelen. ”Mycket smak, bra 
krisp, ”jättegoda”, tycker andra.

ESTRELLA SOURCREAM & ONION ?+?+?+?+2

Näringsvärde/100 g: Energi: 2200 kJ/525 kcal. Fett: 33 g. Kolhydrat: 50,5 g.

Produktionsland: Sverige. Vikt: 300 g. 

SSupergoda, tycker de flesta – 
både barn och vuxna. ”Mjuk 
löksmak, rundas av fint av 
gräddfilen”, ”rejäl lökighet”, 

”god smak”, ”bra smak och 
krisp”, lyder några av kommen-
tarerna. En testare tycker dock 
att de inte smakar någonting.

ICA GRILLCHIPS ?+?+?+2

Näringsvärde/100 g: Energi: 2150 kJ/520 kcal. Fett: 30 g. Kolhydrat: 54 g.

Produktionsland: Belgien. Vikt: 300 g. 

SBedöms ha god potatissmak 
med lagom sälta. ”De smakar 
gott och luktar gott”, skriver en  
i panelen. ”God smak och myck-

et bra krisp”, säger en annan. 
Några tycker något annorlunda: 
”lite smaklös, för lite krisp”, 
”smaklös och för lite sälta”. 

OLW SOURCREAM & ONION ?+?+?+?+3

Näringsvärde/100 g: Energi: 2200 kJ/520 kcal. Fett: 32 g. Kolhydrat: 56 g.

Produktionsland: Sverige. Vikt: 275 g. 

SKris-
piga 

och med god smak, tycker en 
majoritet av panelen. ”Knaprigt 

och gott”, ”stabbiga och mät-
tande”, är några av kommenta-
rerna. De får dock kritik för att 
vara lite för salta och hårda.

OLW GRILL ?+?+?+3

Näringsvärde/100 g: Energi: 2200 kJ/520 kcal. Fett: 33 g. Kolhydrat: 57 g.

Produktionsland: Sverige. Vikt: 275 g. 

SDelar panelen i två läger. 
”Gott, lagom tjockt och krispigt. 
God potatissmak. Bra konsis-
tens och krispighet” menar 

halva panelen medan den  
andra halvan är mer kritisk: 
”okej men med lite mesig smak, 
”dålig smak”.

COOP X-TRA SOUR CREAM & ONION ?+?+?+4

Näringsvärde/100 g: Energi: 2359 kJ/542 kcal. Fett: 33 g. Kolhydrat: 53 g.

Produktionsland: Belgien. Vikt: 300 g. 

SDen billigaste sorten i testet 
från Coops budgetmärke får 
överlag bra omdömen av pane-
len: ”Krispiga och goda, ”bra 

smak och krisp”, ”lagom sälta”. 
Chipsen har en hög andel mät-
tat fett, betydligt högre än övri-
ga i testet.

GARANT GRILLCHIPS ?+?+?+4

Näringsvärde/100 g: Energi: 2150 kJ/500 kcal. Fett: 30 g. Kolhydrat: 54 g. 

Produktionsland: Belgien. Vikt: 200 g. 

SBra omdömen på 
konsistens och kris-
pighet. Smakomdömena skiljer 
sig däremot. De får plus för en 

bra saltbalans.  
Andra beskriver 

dem som ”helt smaklösa, sma-
kar mest fett”.

ELDORADO SOURCREAM & ONION CHIPS ?+5

Näringsvärde/100 g: Energi: 2250 kJ/540 kcal. Fett: 34 g. Kolhydrat: 52 g.

Produktionsland: Svergie. Vikt: 250 g. 

SEtt bottennapp enligt panelen. 
”De luktar ingenting, och sma-
kar inget vidare”, ”inte goda”, 
”unken smak av gammal olja”, 

”smakar illa” och ”bränd smak, 
ingen fräschör och lite beskt”,  
lyder  
domen.

ESTRELLA GRILLCHIPS ?+?+?+5

Näringsvärde/100 g: Energi: 2200 kJ/530 kcal. Fett: 33 g. Kolhydrat: 50 g.

Produktionsland: Sverige. Vikt: 300 g. 

SMycket skiftande omdömen 
från panelen. Någon tycker att 
de är goda men för lökiga, en an-
nan noterar också att de smakar 

mycket lök. En del är mer kritis-
ka: ”Unken jordsmak, ”obehaglig 
besk eftersmak”, ”lite smaklösa” 
och ”smakar inte chips”.

SVENSKA LANTCHIPS GRÄDDFIL & LÖK ?+6

Näringsvärde/100 g: Energi: 2092 kJ/500 kcal. Fett: 27 g. Kolhydrat: 56 g.

Produktionsland: Sverige. Vikt: 200 g. 

SFår kritik för att vara smaklö-
sa av en helt enig panel. ”Smak-
lösa, mjuka, tråkiga” skriver en 
annan, ”inte alls goda”, ”smak-

lösa!”, ”konstig eftersmak, 
”knapriga på ett dåligt sätt”, 
”väldigt oljig smak”, ”för lite 
krydda”, är kommenterarna. 

COOP GRILLCHIPS ?+?+?+6

Näringsvärde/100 g: Energi: 2200 kJ/530 kcal. Fett: 33 g. Kolhydrat: 50 g.

Produktionsland: Sverige. Vikt: 300 g. 

SGodkänt av panelen men det 
råder lite delade åsikter. ”Sma-
kar mest olja men bra konsis-
tens, tunna och krispiga”.  

Några andra 
tycker att de 
”inte smakar bra alls, beska 
och unkna”. 

Cirkapris 
22 kr

Cirkapris 
15 kr

Cirkapris 
22 kr

Cirkapris 
19 kr

Cirkapris 
14 kr

Cirkapris 
19 kr

Cirkapris 
22 kr

Cirkapris 
16 kr

Cirkapris 
22 kr

Cirkapris 
19 kr

Cirkapris 
20 kr

Cirkapris 
18 kr

4 I Sverige äter vi vanligtvis chips i påsar som är stora nog att 
delas av flera personer. I Storbritannien och USA äter man snara-
re chips som tilltugg till en måltid, där säljs mest småpåsar.
4 Under 2000-talet blev begreppet fredagsmys så etablerat att 

det av etnologer beskrivs som en modern rit, i den mening att fre-
dagsmyset är något som vi använder oss av för att markera ett 
skifte, arbetsveckans övergång till helg.
 Källa: Boken ”Nu äter vi” av Jenny Damberg

Fredagsmyset blev 
en rit på 2000-talet

BILLIGAST

SMAKLÖSA

UNKNA

KNAPRIGA

BÄST SALTA


