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Ugens testvinder faldt i dommernes smag på grund af sprødheden. Man skal i Bilka, 
Føtex eller Løvbjerg for at få fat på dem. Foto: Kristian Brasen

Test: Dyre øko-popcorn mangler salt
Mærkevare vinder, mens økologiske mikroovnspopcorn leder tankerne hen på at bide i en flamingoplade.

Salt, sprødhed og den særlige smag af ristet majser i skøn forening det, der gør popcorn til en fantastisk 
snack – og for mange familier er netop fremstillingen af popcorn et af mikrobølgeovnens fremmeste formål. 
Men der er stor forskel på resultatet, når poserne med majskerner, salt og som regel også noget fedtstof har 
været en tur i mikrobølgeovnen.

Det er konklusionen efter en blindtest af otte forskellige varianter, som kok Gert Larsen og kok og instruktør 
Bente Larsen, fra Hotel- og Restaurantskolen i Københavnhar udført for Søndagsavisen.

En smag af barndom

Der er ingen af de testede popcorn, der gør de to professionelle smagere rigtig begejstrede. Den bedste 
pose varme poppede majskerner, der kommer ud af mikrobølgeovnen, er varianten fra Popz, hvor 
treenigheden af det sprøde, det salte og majssmagen kommer bedst til udtryk.

»De smager, som popcorn skal. Ligesom da jeg som barn lavede dem i gryde og stod ved komfuret og 
rystede løs. De smager af nostalgi,« roser Bente Larsen. 

Prismæssigt ligger popcornene fra Popz i den dyrere ende af feltet med en kilopris (upoppet) på knap 60 
kroner. Hører man til de mere budgetbevidste fans af mikroovnspopcorn, kan den noget billigere udgave fra 
Fakta, som koster knap en tredjedel, også være et ganske udmærket valg.

»Jeg synes, at de smager anderledes – på en god måde.Jeg får nærmest en cremet fornemmelse i 
munden,« siger Bente Larsen, der forsyner den budgetvenlige version fra Fakta med fire stjerner, men den 
når ikke helt op på siden af vinderen.

Dyr, men skuffende

I den anden ende af skalaen står det anderledes sløjt til for feltets eneste økologiske variant, der er fra 
Urtekram, som ellers praler med at være både fedtfri og med Himalayasalt. Selvom posen er blevet rystet 
grundigt, inden popcornene hældes op i skålen, som det anbefales på pakken, leder smagspanelet uden held efter den essentielle smag af salt.

»Her får man virkelig et godt indtryk af, hvad salt betyder. Popcornene smager stort set af ingenting. Det er lidt som at bide i en flamingoplade,« 
lyder det uimponeret fra Bente Larsen.

»Ja, de er godt nok neutrale. De smager jo af absolut ingenting,« medgiver Gert Larsen.
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