
der dog smager mere i retning af kaka-
opulver end chokolade. Konsistensen er 
ok cremet.

Literpris: 14 kroner (Rema 1000).  
Tilsætningsstoffer: Emulgator (E471), 
stabilisator (E407, E412).

 * * * 
Egelykke kakao skummetmælk 
Egelykke kakao skummetmælk har en 
mild smag af kakao med en temmelig 
høj sødme. Konsistensen er ok cremet. 
En standard kakaomælk.

Literpris: 10 kroner (Netto). 
Tilsætningsstoffer: Emulgator (E471), 
stabilisator (E407, E412).

 * * * 
Rema 1000 kakao skummetmælk 
Rema 1000 kakao skummetmælk har en 
temmelig sød smag, der lidt overdøver 
kakaosmagen. Den er lidt kedelig i sma-
gen, men konsistensen er ok cremet.

Literpris: 10 kroner (Rema 1000).  
Tilsætningsstoffer: Emulgator (E471), 
stabilisator (E407, E412).

 * * * 
Vores mejeri kakao skummetmælk 
Vores mejeri kakao skummetmælk min-
der om andre standard kakaomælk. Den 
har en sød smag, der dominerer en mild 
kakaosmag. Konsistensen er ok cremet.

Literpris: 10 kroner (Føtex).  
Tilsætningsstoffer: Emulgator (E471), 
stabilisator (E407, E412).

Testvinder fra Gram Slot 
Den økologiske kakaomælk fra Gram 
Slot blev vinder af denne smagstest af 
kakaomælk.

Den har en rigtig lækker og kraftig ka-
kaosmag, der går hen og bliver næsten 
chokoladeagtig. Den er godt afstemt 
i grundsmagene med en afbalanceret 
sødme og syrlighed og med en smule 
bitterhed fra kakaoen, og så har den en 
lækker cremet konsistens.

Gram Slot er et flere hundrede år gam-
melt landbrug, der i dag drives økolo-
gisk. Du kan kende deres mejeriproduk-
ter på, at de kommer i en slags poser i 
stedet for de traditionelle pap-kartoner.

Poserne er ifølge Gram Slot den mindst 
forurenende emballage inden for me-
jeriprodukter. Selvom det umiddelbart 

bare ligner plastikemballage, så frem-
stilles de af 35 % kridt og andre naturligt 
nedbrydelige bindemidler. Desuden er 
emballagen god for smagens holdbar-
hed, da den lukker tæt om eksempelvis 
mælken, så den beholder sin gode mæl-
kesmag. Men den kræver dog lidt øvelse 
at hælde af uden at spilde.

Kakaomælken fra Gram Slot er lavet på 
mælk fra deres egne køer, der græsser 
frit på kløvergræs, hvor der er sået urter, 
der indeholder æteriske olier og mine-
raler. Måske dette bidrager til den gode 
smag.

Sådan har vi gjort 
Vi har testet kakaomælk, der kan købes i 
almindelige supermarkeder. Alle kakao-
mælk blev rystet grundigt inden de blev 
smagt.

Alle prøver er smagt blindt, det vil sige 
uden at vide, hvilke produkter, der sma-
ges. De fik tildelt trecifrede tilfældige 
tal, og blev smagt i tilfældig rækkefølge. 
Mellem hver smagsprøve, blev mund og 
sanser renset med knækbrød og vand, 
og der blev jævnligt holdt pauser.

Kakaomælkene er bedømt ud fra en 
samlet vurdering af smag og mundfølel-
se. Smagen vurderes ud fra den samlede 
oplevelse af smag og aroma, mens 
mundfølelsen vurderes ud fra konsistens 
og tekstur i munden.

Læs hele testen på https://madensver 
den.dk/smagstest-af-kakaomaelk-hvil-
ken-smager-bedst/

Der findes mange forskellige varianter af kakaomælk på markedet. En del er forholdsvis ens i smagen, men enkelte skiller sig ud og er  
næsten chokoladeagtige. Se hvilke i denne smagstest af kakaomælk. Foto: Charlotte Mithril / Madensverden.dk
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Kakaomælk fås i mange forskellige 
varianter og i forskellige prisklasser. Men 
kan det svare sig at købe den dyreste? 

Vi har lavet en smagstest af kakaomælk. 
Kakaomælk fås fra cirka 10 kroner for en 
liter for de billige varianter, mens den 
dyre Cocio koster 27 kroner for samme 
mængde. Så hvad får du for de ekstra 
penge, og er det pengene værd? 

Fødevareekspert og smagsdommer 
Charlotte Mithril har lavet en smagstest 
af kakaomælk og testet 11 forskellige 
slags, for at finde ud af, hvad forskellen 
er og hvilken, der smager bedst.

Smagstest af kakaomælk 
Smagen i en kakaomælk bør være 
domineret af smagen af kakao, der næ-
sten kan gå hen og blive chokoladeagtig 
i nogle tilfælde. En kakaomælk skal have 
en afbalanceret sødme, der ikke går hen 
og overdøver smagen af kakao. I nogle 
tilfælde kan de have en mild syrlighed 
og bitterhed fra kakaoen, der bør være 
godt afstemt med sødmen. Konsisten-
sen skal være fyldig og cremet.

I denne smagstest af kakaomælk indgår 
11 forskellige varianter, der kan købes i 
almindelige supermarkeder. De er alle 
smagt ved blindsmagning og vurderet 
i forhold til udseende, konsistens og 
smag.

Ud fra den samlede bedømmelse er alle 
kakaomælk blevet inddelt i følgende 
kategorier:

* * * * * Bedst 
* * * *    Over middel 
* * *       Middel 
* *          Under middel 
*             Dårligst

Her er alle kakaomælks bedømmelser 
fra de bedst bedømte til de dårligste.

 * * * * * 
Gram Slot økologisk kakaomælk 
Testvinderen fra Gram Slot har en god 
og kraftig smag af kakao, der næsten 
er chokoladeagtig. Den har en afbalan-
ceret sødme og syrlighed og en smule 
bitterhed fra kakaoen. Konsistensen er 
lækker og cremet.

Literpris: 16 kroner (Rema 1000).  
Tilsætningsstoffer: Stabilisator (E407).

 * * * * 
Cocio Classic chocolate milk 
Cocio Classic har en god smag af kakao 
i retning af mælkechokolade. Den er 
temmelig sød, men en smule syrlighed 
afbalancerer sødmen godt. Konsisten-
sen er meget cremet og lækker.

Literpris: 27 kroner (16 kroner for 600 ml 
i Irma).  
Tilsætningsstoffer: Ingen.

 * * * * 
Kakaomælk (Rema 1000) 
Kakaomælk på glasflaske fra Rema 
1000 har en rigtig god smag af kakao, 
der bliver næsten nutellaagtig. Sødmen 
afbalanceres af en smule bitterhed fra 
den kraftige kakao. Den har en cremet, 
fed og god konsistens.

Literpris: 20 kroner (10 kroner for 500 ml 
i Rema 1000).  
Tilsætningsstoffer: Stabilisatorer (E460, 
E466), hasselnøddearoma.

 * * * * 
Chocomel 
Chocomel fra Holland har en meget 
cremet og lækker konsistens, der er næ-
sten flødeagtig. Den er temmelig sød, 

men afbalanceres godt med en smule 
syrlighed. Den har en god smag af cho-
kolade og minder om Cocio i smagen.

Literpris: 15 kroner (Føtex).  
Tilsætningsstoffer: Stabilisator (E407), 
aroma.

 * * * * 
Thise kakao med mere 3,5% 
Thise kakao med mere 3,5% har en 
meget fed og næsten flødeagtig 
konsistens. Den har en mild og mørk 
chokoladesmag, men en svag sødme og 
kraftigere bitterhed fra kakaoen.

Literpris: 23 kroner (Irma). 
Tilsætningsstoffer: Ingen.

 * * * 
Matilde økologisk kakao skummetmælk 
Matilde økologisk kakao skummetmælk 
er temmelig sød med en ok kakaosmag 
og en svag bitterhed. Konsistensen er 
lidt tynd, men stadig cremet.

Literpris: 20,50 kroner (Føtex).  
Tilsætningsstoffer: Stabilisator (E407).

 * * * 
Cocio One chocolate milk 
Cocio One er temmelig sød og med en 
ok kakaosmag med en svag bitterhed. 
En standard kakaomælk. Konsistensen 
er god og cremet.

Literpris: 27 kroner (16 kroner for 600 ml 
i Bilka).  
Tilsætningsstoffer: Sødestof (acesul-
famkalium).

 * * * 
Matilde original kakao skummetmælk 
Matilde original kakao skummetmælk 
har en sød smag, der dominerer kakao-
smagen. Den har en mørk kakaosmag, 

Smagstest af kakaomælk  
- hvilken smager bedst?
Madens Verden har lavet en smagstest af kakaomælk og testet 11 forskellige slags. Se her 
hvad forskellen er og hvilken, der er testvinder.

https://madensverden.dk/smagstest-af-kakaomaelk-hvilken-smager-bedst/
https://madensverden.dk/smagstest-af-kakaomaelk-hvilken-smager-bedst/
https://madensverden.dk/smagstest-af-kakaomaelk-hvilken-smager-bedst/

