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BETYG SKALA 1–5

Kvalitet
Meny och recept
Resultat

Cirkapris 
Cirkapris prova på
Cirkapris/port
Antal rätter
Utbud av �era kassar
Orter för leverans

890 kr
–
55 kr
4 rätter för 4 personer
Ja
Stockholm, Södertälje,
Uppsala, Göteborg

800 kr
500 kr
40 kr
5 rätter för 4 personer
Ja
600 postorter
(se webbsidan)

925 kr
600 kr
45 kr
5 rätter för 4 personer
Ja
250 postorter 
(se webbsidan)

600 kr (hämta i butik: 550 kr)
–
30 kr
5 rätter för 4 personer
Ja
39 orter
(se webbsidan)

770 kr
470 kr
40 kr
5 rätter för 4 personer
Ja
Borås, Göteborg, Helsing- 
borg, Lund, Malmö, Stock- 
holm, Södertälje, Uppsala

625 kr
–
50 kr
3 rätter för 4 personer
Ja
15 städer
(se webbsidan)

OMDÖME Bra helhetsintryck.
Rejäla portioner.
Broschyr med tips.

Råvaror i bra skick.
Info via SMS innan leverans.
Inspirerande menyblad.

Bra skick på råvarorna.
Lagom portionsstorlekar.
Lättlagade rätter.

Varierad meny.
Tydliga recept.
Näringsvärde anges.

Enbart ekologiskt.
Praktisk förbackning 
med is. Tydliga recept.

5,0 4,3 4,0 3,0 3,0 2,7

TT Nyhetsbyrån

Ekologisk nisch.
Bra info om varje rätt.
Perfekt skick på råvarorna.

TESTAT AV

Ecoviva 
Ekologisk matkasse

Linas Originalkasse
Linas Orginalkasse

Middagsfrid
Stora matkassen

Citygross
Matkasse Klassisk

Mathem 
Tastelines Matkasse

Årstiderna
Familjefavoriter

Högt pris. Lite snålt med vitkål.
Saknar tillagningstid
i minuter.

Tillagningstid stämmer 
inte. Något osynkad tillag- 
ning. Energiintag anges inte.

Variation i menyn 
saknas. Grönsaksfattigt.
Tillagningstid anges inte.

En vara fattas.
En vara blir möglig.
Tillagningstid stämmer inte.

En vara fattas.
Fel färs levereras.
För lång tillagningstid.

Matkassar

borg (s

5 0

Välj kasse efter behov 
Har du svårt att lösa vardags-
pusslet? Beställ mat och recept 
direkt hem till dörren. Men 
tänk till först – vårt test visar 
att kvaliteten på matkassarna 
skiljer sig åt.

Leverantörerna blir fler och fler på 
marknaden, och många av dem har 
nischat sitt utbud. Ekologiska alter-
nativ, matkassar med snabba recept 
eller kassar speciellt anpassade för 
barnfamiljen – hur ska man tänka 
när man väljer?

– Tänk utifrån vem du är som per-
son eller familj, säger Liselotte Fors-
lin, receptutvecklare och kokboks-
författare.

Olika familjer har olika behov och 

prioriteringar när det gäller mat- 
varor och priser.

– Jag tycker att man noga ska  
kolla igenom vad alla leverantörer 
erbjuder och tänka utifrån vad man 
värderar för sorts mat. Tänker man 
inte på priset i första hand utan vill 
ha den bästa maten kanske man ska 
välja en ekologisk kasse, säger hon.

En viktig poäng med matkassen är 
att den ska underlätta i vardagen. 
Forslin tycker att recepten ska vara 
tydliga och enkla att följa.

– De bör vara planerade så att mål-
tiderna blir lätta att laga. Det är ju  
ofta anledningen till att folk köper 
hem matkassar, för att de lever ett 
hektiskt liv. 

Den ekologiska matkassen från 
Ecoviva prickar in samtliga av våra 
kriterier och blir bäst i test. Det 
framgår tydligt var produkterna 
kommer ifrån, råvarorna är i perfekt 
skick och menyn är varierad. Dess-
utom stämmer angivna energiintag 
och tillagningstider. Några ger ett 

ofullständigt intryck. I Mathems 
kasse saknas färsk koriander och ett 
granatäpple hann mögla före an-
vändning. I Årstidernas kasse sak-
nas det vitlök och dessutom levere-
ras fel sorts färs. Som konsument är 
det lätt att känna sig lurad.

Tillagningstiden uppges hos en del 
matkassar – men det är inte alltid 
den stämmer. Flera av recepten har 
längre tillagningstid än vad som 
anges, många ligger tidsmässigt på 
cirka 40–60 minuter.

– Det bästa vore om menyerna 
finns att ta del av före beställning, 
men det gör det inte hos alla leve-
rantörer, säger Liselotte Forslin.

Maja-Stina  Skarstedt/Wiseguide/TT

En bra matkasse ska underlätta vardagen. Foto: Nora Lorek/tt

p Några tips innan  
du beställer hem 

n Fundera över vilka be-
hov du har. Ska matkassen 
vara så billig som möjligt? 
Ekologisk? Vill du testa 
vegetarisk mat? 
n Kolla om du kan få se 
vad kassen innehåller för 
kommande veckor, så att 
den passar dig innehålls- 
och tidsmässigt.
n Läs igenom abonne-
mangsavtalet före för att 
se vad som gäller och om 
det går att göra uppehåll. 
n En del leverantörer 
skriver på sin webbsida 
var matvarorna kommer 
ifrån. Står det inte kan 
man höra av sig och fråga.

p Utbud av matkassar
Alla leverantörer i testet 
har ett varierat utbud.  
Exempelvis vegetariska 
alternativ, kassar anpass-
ade för barnfamiljer, glu-
tenfritt, laktosfritt eller 
ekologiskt. De flesta har 
även olika storlekar på 
kassarna. Många erbjuder 
fruktleveranser.

Billigt att klippa 
gräset med el
n Att klippa gräset med  
en eldriven gräsklippare är 
betydligt billigare än att  
använda en bensindriven 
modell, och flera av dem 
klipper också lika bra,  
visar ett test som Råd & Rön 
har gjort. Ändå är elklippar-
na än så länge inte lika  
populära.

– Jag tror att det beror  
på att många tycker det är 
krångligt med sladden,  
kommenterar Råd & Röns 
testchef Ronny Karlsson.

En yta på 250 kvadrat- 
meter kostar omkring en 
krona att klippa, att jämföra 
med minst 20 kronor för 
samma klippning med  
en bensinklippare. Elklipp-
arna är också billigare att 
köpa.

Bäst betyg i tidningens 
test av gräsklippare fick en 
elklippare från Bosch. (TT)

Dags att rensa 
husets rännor
n Läckande rännor och rör 
kan orsaka stora skador på 
ett hus på bara några år, 
skriver Vi i villa. Det kan 
alltså bli en väldigt dyr his-
toria om man slarvar med 
den här, för många, tråkiga 
sysslan. 

Två gånger om året bör 
man rensa hängrännor och 
stuprör, på våren och på 
hösten. För den som inte har 
gjort det än är det alltså 
dags nu! (TT)

Elgräsklipparen har svårt att 
slå igenom. Foto: Jessica Gow/tt

Att hålla rent i hängrännan 
kan vara en ekonomisk vinst.
 Foto: DaN HaNssoN/svD/tt

Liselotte Forslin utvecklar recept och 
skriver kokböcker. Foto: emma erikssoN

61
procent av alla hus-
håll och företag i 
Sverige har tillgång 
till bredband på 
minst 100 megabit 
per sekund, enligt 
Post- och telestyrel-
sen. Men det är stor 
skillnad beroende 
på om man bor i 
stad eller på lands-
bygd.  (TT)


