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DET BEDSTE AF DET BILLIGE
TEST AF JORDBÆRMARMELADE

Xtra, Jordbærmarmelade

★★ ★★★★

Bellafonde, 
Jordbærmarmelade

★★ ★★★★

Maribel, 
Jordbærmarmelade

★★ ★★★★

’Den 
gamle fabrik’
Marmelade med 
jordbær

Kvickly
30 kroner

380 g

42% jordbær

»Her er geléen faktisk klar 
og blank, og jordbærrene 
er ikke kogt helt i smadder. 
Jeg har på fornemmelsen, 
at den er lavet lidt mere 
nænsomt. Jeg synes, at 
der er meget gelé stadig-
væk, men den har en stær-
kere jordbærsmag.«

★★ ★★★★

Jordbærmarmelade

JON WICHE | JONW@BT.DK

Vi tænkte, at en flormelis-test nok ville 
blive for langhåret, og heldigvis kan en 
marmelade-test bruges hele året,« udta-
ler madbloggeren Thomas Alcayaga, før 
testen går i gang.

Ugens test består af fem marmelader, som ligger 
på en kilopris fra 18,70 til 21,80 kroner. Blandt de 
billige er der et dyrere alternativ fra ’Den gamle 
fabrik’ til en kilopris på hele 79 kroner.

»Der er 55 procent bær i to af testvinderne. Jeg 
synes godt, at der må være lidt mere,« udtaler en 
lidt sku� et Thomas Alcayaga e� er testen.

Det blev til en delt førsteplads i ’Det bedste af 
det billige’. Tre produkter modtog en karakter på 
tre stjerner ud af seks, hvorimod ’den dyre’ til næ-
sten � re gange prisen lige kunne snige sig op på 
� re stjerner.

»Det er ikke prangende godt, men det er okay. 
Jeg synes ikke, at den er � re gange så god, der 
skal de lige stramme sig lidt an,« udtaler Tho-
mas om den dyrere marmelade fra ’Den gamle 
fabrik’.

Thomas Alcayaga er madblogger og food-
stylist samt indehaver af madbloggen Madet 
Mere.

»Jeg synes 
ikke, den er fire 
gange så god«
I denne uges ’Det bedste af det billige’ er turen nået til et uundværligt 
tilbehør til julens æbleskiver, nemlig jordbærmarmeladen

DEN DYRE

Fakta/Coop 365

15 kroner
800 g
35% jordbær

»Det ligner noget makværk, det 
her. Den smager mere af hind-
bær og pære end jordbær fak-
tisk. Bærene er kogt skamfuldt 
ud.«

Lidl

8,75 kroner
400 g
40% jordbær

»Den har en lille 
smule syre, den 
her. Jeg synes, at 
den smager okay, 
og bærrene lever 
lidt endnu. Den ser 
dog lidt billig ud, så 
vi er et sted midti-
mellem.«

Netto

8,75 kroner
400 g
55% jordbær

»Geléen er lidt 
mere klar uden dog 
at være prangende. 
Smagen er meget 
gennemsnitlig.«

★★ ★★★★

Maries 
Jordbærmarmelade

★★ ★★★★

Aldi

8,75 kroner
400 g
42% jordbær

»Denne mangler bær og er også lidt 
grumset i det. Når man koger mar-
melade, så skal man huske at fjerne 
skummet, der kommer op til overfla-
den. Hvis man derimod koger det 
hårdt, kan man godt integrere disse 
urenheder ned i suppen igen, og så 
bliver det grumset. Den smager fak-
tisk af mindre end dem, der fik 3 
stjerner. Der er sgu for lidt guf i.«

Rema 1000

8,75 kroner
400 g
55% jordbær

»Den ser lidt uklar ud. 
I forhold til bærmæng-
den er der i hvert fald 
mest gelé. Den har 
heldigvis en god blød 
konsistens. Det er 
okay uden at være 
prangende.«
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