
Grillsäsongen är här och 
ingenting är väl så starkt 
förknippat med svensk 
sommar som doften av ny-
grillat. Men det är inte alla 
som har privilegiet att ha 
en trädgård eller tillåtelse 
att grilla med kol eller ga-
sol på balkongen. 

En elgrill kan då vara 
det man söker. Den är även 
praktisk på till exempel 
husvagnssemestern, eller 
när du vill slippa släpa på 
kol och tändvätska – det 
enda som behövs är till-
gång till ett eluttag. 

Grillarna osar mindre, är 
lättare att förvara och ger 
större möjligheter att reg-
lera temperaturen än en 
kolgrill.

Välj rätt
Vilken elgrill du ska välja 
beror på hur och var du har 
tänkt att använda den. Av 
de grillar vi testar lämpar 
sig vissa för både inomhus- 
och utomhusbruk medan 
andra är speciellt inrikta-
de på det ena. Till exempel 
är raclettegrillen från OBH 
Nordica mest praktisk att 
ha inomhus, den har kort 
sladd och är konstruerad 

för grillning i liten skala, 
direkt på middagsbordet. 
Andra grillar, som Severins 
och Landmanns modeller, 
ska endast användas utom-
hus.

Trots att de ska lämpa 
sig för mindre utrymmen 
är flera av de testade mo-
dellerna ganska stora och 
otympliga, till exempel är 
grillen från Nordic Season 
en bred modell som tar upp 
mycket utrymme på den 
mindre balkongen. Flera 
modeller saknar också av-
ställningsyta.

Inte samma smak
Bland de testade elgrillarna 
hittar vi två typer. Severin 
och Landmann är modeller 
med värmeelement och ett 
traditionellt grillgaller. De 
andra modellerna har gril-
lytor med non-stickbelägg-
ning. De skiljer sig inte så 
mycket från en vanlig grill-
panna och ger inte den rik-
tiga grillkänslan. 

Å andra sidan är de enk-
lare att rengöra och du be-
höver inte fylla på vatten i 
trågen som med gallergril-
larna. 

De senare påminner mer 

om en traditionell grill, 
sett till resultatet. Tyvärr 
ger ingen av sorterna sam-
ma rökiga grillsmak som en 
kolgrill gör.

Tätt i toppen
Om du väljer en elgrill med 
stativ till är det viktigt att 
den står stabilt mot under-
laget. En elgrill fylls inte 
med kol och får därför inte 
hjälp med stabiliteten på 
det viset. 

Här är Landmanns mo-
dell en riktig besvikelse, 

med ett mycket rangligt 
stativ. En tråkig miss av till-
verkarna hos en annars bra 
grill med många användba-
ra funktioner.

Flera av modellerna är 
med och slåss om förstap-
latsen och utmärkelsen 
Bäst i test. Vinsten går till 
Severins Barbecuegrill, en 
grill med högt kvalitetsin-
tryck som ger ett gott grill-
resultat till ett lägre pris än 
de övriga i topp. (TT)
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Elgrillar osar mycket mindre än kol- eller gasolgrillar och är oftast okej att använda på balkongen. Foto: ANDERS WIKLUND

Bli en grillmästare på balkongen
stockholm. Är du sugen på grillat men 
bor i lägenhet? Då kan en elgrill vara 
lösningen för dig. Vi testar sex grillar 
som alla ger godkänt resultat, men olika 
mycket grillkänsla.

FaKta

Så gjorde vi
 ■ Testföretaget Wiseguide 

har testat sex elgrillar. Vi har 
testat modellerna genom att 
grilla korv, fläskkarré och grön-
saker. 

 ■ Grillarna har varit inställda 
på maxtemperatur och har an-
vänts utan lock. 

 ■ Modellerna har bedömts 
efter kriterierna kvalitet, kapa-
citet/resultat samt användning. 
Högsta betyg är 5 poäng.

Tänk på det här
 ■ kontrollera med din fastig-

hetsvärd om det är tillåtet att 
använda elgrill på din balkong.

 ■ Förvara elgrillen på ett torrt 
ställe när den inte används, 
helst inomhus.

 ■ Torka av grillen med pap-
persdukar, eller en lätt fuktad 
disktrasa med milt diskmedel.

 ■ Använd aldrig elgrillen vid 
regnigt väder, även om den har 
ett lock. 
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