
Dr. Oetker Pizza prosciutto, 2 stk.
Kvickly

45 kroner 
Kilopris: 68,10 kroner

»Den har sådan nogle un-
derlige klatter ovenpå. De 
bidrager ikke med så meget 
udover cremethed, og jeg 
ved ikke, hvornår jeg har 
ønsket cremethed på min 
pizza. Skinken er udmær-
ket, så den får tre stjerner.«
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DET BEDSTE AF DET BILLIGE
FRYSEPIZZATEST

Deliziosa,  
Ham, 2. stk.
Lidl,  

30 kroner 
Kilopris: 45,40 kroner

»På udseendet er jeg be-
stemt ikke begejstret. Bun-
den er kedelig, og fyldet er 
ikke værd at bemærke. Det 
er bare en monotom smag 
hele vejen igennem.«
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Øgo, Økologisk  
prosciutto pizza
Netto 

30 kroner 
Kilopris: 80,60 kroner

»Bunden kunne godt minde 
om pizza, men tomatsaucen 
er røvsyg og utilsmagt. De 
er også lidt fedtede med 
skinken på denne.«
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JON WICHE | JONW@BT.DK

I denne uges ’Det bedste af 
det billige’ gentager vi en tid-
ligere succes, da vi nu igen 
tester frysepizzaer.

I februar forrige år udkom en blind-

test af frysepizza med pølse- eller 
pepperonifyld. Testen – og videoen 
især – blev taget rigtig godt imod, så 
i år gentager vi succesen, denne 
gang med skinkefyld på pizzaen.

Ugens test består af fem pizzaer 
fra de danske discountsupermar-
keder, som ligger på kilopris mel-
lem 45 og 68 kroner.

Som sædvanlig udfordrer vi vo-
res eksperter i ’Det bedste af det bil-
lige’ ved at snige et dyrere produkt 

ind blandt de billige. Pizzaen, vi har 
valgt i denne test, er et økologisk al-
ternativ, som forhandles i Netto til 
en kilopris på 80,60 kroner.

Efter seks pizzaer af meget svin-
gende kvalitet kunne Thomas Al-
cayaga kåre hele to pizzaer som da-
gens vindere.

Med fem flotte stjerner kunne 
Faktas Pizza Italiano og Rema 
1000s Modena med prosciutto og 
rucola kalde sig ’Det bedste af det 

billige’. Og det er endda til en sær-
deles overkommelig kilopris på 
henholdsvis 65 og 68 kroner.

»De skiller sig klart ud i denne 
test. Faktas pizza er en klassisk 
skinkepizza med kogt skinke, og 
den fra Rema indbyder mere til et 
glas rødvin,« udtaler Thomas Alca-
yaga om dagens testvindere.

Thomas Alcayaga er foodstylist 
og youtuber samt indehaver af 
madbloggen Madet Mere.

Xtra, Pizza,  
skinke og ost
Fakta

15 kroner 
Kilopris: 53,50 kroner

»Det er på alle måder et 
kærlighedsløst produkt, det 
her. Når man kigger på den, 
er den faktisk pissegrim, og 
når du så smager den, får 
du samme oplevelse. Det 
er spild af kalorier, og det 
er spild af liv. Det er ikke 
pizza!«
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Coop, pizza italiana,  
prosciutto
Fakta

23,50 kroner 
Kilopris: 65,20 kroner

»Bunden ligner faktisk en 
hjemmelavet pizza. Den har 
utrolig meget ’pimpepoten-
tiale’, den her. Skinken sma-
ger godt og har tekstur, og 
bunden smager også rigtig 
godt.«
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DEN DYRE

Prosciutto e rucola
Rema 1000 

27 kroner 
Kilopris: 68,30 kroner

»Denne pizza har lufttørret skin-
ke, som ligges på, efter den har 
været i ovnen. Der er også ruco-
la, som slet ikke bidrager med 
noget. Bunden er udmærket, 
men det er ikke en helt klassisk 
skinkepizza på grund skinken. 
Det virker som ret tykke skiver 
serranoskinke, der er på, og det 
er ikke alle, som 
er vilde med 
det. Jeg synes 
dog, at den 
smager godt, så 
den får også 
fem stjerner.«
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DEN ENE PIZZA ’INDBYDER 
TIL ET GLAS RØDVIN’
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