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DET BEDSTE AF DET BILLIGE
KARTOFFELSALATTEST
Salat Bar 
Kartoffelsalat
800 gr

Aldi

12,50 kroner
»Der er dild i den her, men det er 
ikke frisk dild. Den mangler en 
friskhed, som løg eller frisk dild 
ville give. 
Jeg ville 
blive 
skuffet, hvis 
jeg kom 
hjem med 
den her.«

friskhed, som løg eller frisk dild 

★★ ★★★★

Salatmesteren 
Kartoffelsalat
1000 g

Netto

16 kroner
»Det er godt med løg i den her, og 
den er mere cremet. Det er ikke, 
fordi den bliver kvalm, men den er 
mere cremet end nogle af de an-
dre.«

Salatmesteren 
Kartoffelsalat

★★★★ ★★

Vitakrone, Potato Salad 
1000 g

Lidl

15,50 kroner
»Den smager af kartofler vendt i 
remoulade-creme. I denne lille 
portion har jeg fundet to kartof-
felstykker med store brune plet-
ter på. Det er under alt kritik, at 
der både er 
dårlige 
kartofler i, 
og at den 
smager 
dårligt.«

ter på. Det er under alt kritik, at 

★ ★★★★★

Graasten, Kartoffelsalat, 
løg og purløg 
800 g

Lidl

25 kroner
»Den har mindre syre, og 
cremen er mere mayonnaise-
agtig. Jeg ville nok rive noget 
citronskal i og give den 
lidt creme-
fraiche.«

cremen er mere mayonnaise-
agtig. Jeg ville nok rive noget 
citronskal i og give den 
lidt creme-
fraiche.«

★★★★ ★★

Kartoffelsalat 
med purløg
1000 g

Rema 1000

16 kroner
»Den virker ikke 
overcremet og er 
dejlig syrlig. Den 
smager af det, den 
skal, men hvis den 
lige fik lidt salt og 
peber, ville den 
blive rigtig fin.«

★★★★ ★★

TIP !

Smag din købte 

kartoffelsalat til med et 

bundt finthakket purløg 

samt salt og peber, det 

vil gøre en verden til 

forskel.

»Det smager af 
sportshal i 90’erne«
Kogemanden Thomas Alcayaga blindtester karto� elsalat fra 
de danske discount-supermarkeder

DEN DYRE

»Jeg er selvudnævnt kartoffelsalat-me-
ster,« lyder det kæphøjt fra madanmel-
deren, før testen går i gang.

Ugens test består af seks karto� elsalater fra 
discount-supermarkederne Netto, Lidl, Aldi 
og Rema 1000, hvor de billigste ligger i prisle-
jet fra 12,50 til 16 kroner for 800 til 1000 g. Ud 

over de billige er der to mærkevarer med fra 
K-salat og Graasten til hhv. 20 og 25 kroner for 
800 g.

E� er seks smagsprøver har Thomas fundet to 
vindere af ’det bedste af det billige’, Rema 1000 
Karto� elsalat og Salatmesteren Karto� elsalat 
fra Netto.

»De er lidt forskellige, idet der er forskel på 

mængden af creme. Hvis du er til lidt mindre 
creme, skal du vælge Remas, og hvis du gerne vil 
have den mere snasket, skal du vælge Nettos. 
Overordnet set har de meget den samme smags-
pro� l.«

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