
Smaktest – 8 olivoljor 

I välsorterade matbutiker finns det 
flera hyllmeter av olivolja och priserna 
skiljer sig ordentligt åt. Johan Blanche, 
som är olivoljeexpert och författare till 
boken Olivoljeguiden, rekommenderar 
den intresserade att ha flera olika oljor 
hemma.

– De enkla och milda sorterna är an-
vändbara till basmatlagning medan de 
smakrika passar för smaksättning, sä-
ger han.

Både milda och smakrika varianter 
kan dock vara av hög kvalitet, menar 
Johan Blanche som liknar olivolja lite 
vid ett vin.

 – Den har olika karaktär beroende 
på ursprung, oliv och tillverkning. 

En bra olivolja karaktäriseras av att 
den är ren i smaken – det vill säga med 
tydlig olivfruktkaraktär utan defekter 
som oxidation, mögel eller bismaker.

– De bästa oljorna har dessutom en 
identifierbar karaktär av olivsort och 
ursprung som det går att lära sig att 
känna igen, säger han.

På marknaden skiljer sig priset på 
olivolja stort. Även om det rör sig om 
enklare sorter i vårt test skiljer sig li-

terpriset från 38 kr till 190 kronor.  Men 
varför är det så?

– Kvalitetsskillnaden är enorm. En 
riktig olivolja kräver en hel del manu-
ellt arbete. Beskäring, skörd, urval och 
modern teknik är viktigt för att undvika 
höga syror och oxidation. 

Han menar att högkvalitetsoliver 
ofta ger en liten skörd och därmed ock-
så ett högre pris – så som med all annan 
frukt. Och när det gäller enklare oljor så 
massproduceras dessa på ett sätt som 
kan ge skador på oliverna samt en mer 
oxiderad olja. 

Jungfruoljor, eller extra virginoljor, 
är den vanligaste typen av olja på mark-
naden. Det är också sorten av högst kva-
litet eftersom oljan kommer från den 
första pressningen. I vårt smaktest in-
går åtta vanliga varianter av denna typ 
av olja, samtliga finns att köpa i mat-
butiker. Även om det rör sig om enkla-
re olivoljor skiljer sig literpriset stort 
– från 38 till 190 kronor. 

Vår smakpanel består av de tre pro-
fessionella kockarna Cajsa Johansson, 
ägare av Cajsas Kök, Christian Sjödin, 

köksmästare på Den Gyldene Freden 
och Claes Björling, köksmästare på 
Smörgåstårteriet. De utser Coop Ängla-
mark Italiensk Extra Virgin Olivolja till 
bäst i test, samtliga hyllar den ekologis-
ka oljan. Den friska doften och intensiva 
smaken får beröm och någon hävdar att 
den har bra textur.

– Utan tvekan min favorit, den sma-
kar kvalitet, kommenterar Cajsa Jo-
hansson. På andraplats kommer en va-
riant från Fontana som beskrivs som 
komplex, något syrlig och gräsig.

I botten hittar vi Eldorado som be-
skrivs ha en beska som inte uppskattas 
samt en svag doft. Budgetvarianten får 
dela jumboplatsen med Monini som blir 
kallad för opersonlig och karaktärslös.  

Så gjorde vi:
WiseGuide har låtit tre kockar smaktesta åtta 
vanliga olivoljor i ett blindtest. De smakade 
främst av oljan med sked men doppade även 
vitt bröd i den. Panelen har betygsatt oljorna på 
en skala mellan 1 och 5, där 5 är bäst. Samtliga 
produkter är extra virgin-oljor som finns att 
köpa i matbutiker. Priserna är cirkapriser och 
kan variera. 

Smaktest av olivolja 
Ringla över salladen, smaksätta soppan eller doppa bröd i – listan på vad olivolja 
kan användas till kan göras lång. WiseGuide har låtit en panel av professionella 
kockar testa åtta vanliga varianter i ett blindtest. Coop Änglamark Italiensk Extra 
Virgin Olivolja utses till bäst i test.  
Av: Linda Fritiofsson/WiseGuide, www.wiseguide.se
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1. COOP ÄNGLAMARK ITALIENSK 
EXTRA VIRGIN OLIVOLJA
Betyg: 4,3/5
Kommentar: Bäst i test
Ursprung: Italien
Volym: 500 ml
Kravmärkt: Ja
Innehåll/100 g:
- Mättat fett: 14 g
- Enkelomättat fett: 72 g
- Fleromättat fett: 9,6 g
Cirkapris: 54 kr
Jämförelsepris/l: 108 kr

Testpanelens omdöme: 
Den italienska och ekologiska oljan från Coop är utan tvekan favoriten hos de tre kockarna i panelen då samtliga 
berömmer den goda smaken. Oljan lovordas för sin friska doft och intensiva smak – och någon menar att den har 
”bra textur”. En person skriver: ”Utan tvekan min favorit, det smakar kvalitet”. En i panelen hävdar att den passar 
särskilt bra till rått eller grillat kött. Testets vinnare får inte en enda kritisk kommentar.
 
Kundkontakt: www.coop.se, 010-742 00 00

BETYG  
4,3/5

2. FONTANA CLASSICO OLIVOLJA 
EXTRA VIRGIN
Betyg: 3,7/5
Kommentar: God och gräsig
Ursprung: EU
Volym: 750 ml
Kravmärkt: Nej
Innehåll/100 g:
- Mättat fett: 15,4 g
- Enkelomättat fett: 74,6 g
- Fleromättat fett: 10 g
Cirkapris: 58 kr
Jämförelsepris/l: 77 kr

Testpanelens omdöme: 
Olivoljan från Fontana kommer på andraplats – även om det råder något delade meningar om produkten. En 
person ger oljan fullpott och menar att den är ”mycket god”. Smaken beskrivs av personen som komplex och som 
något syrlig och gräsig. En annan person tycker också om oljan som får beröm för sin vackra grönaktiga färg och 
för sin tydliga gräsdoft. En av panelmedlemmarna är dock inte lika förtjust – och menar att oljan är ganska intet-
sägande men att den nog passar bra till sallad. 
 
Kundkontakt: www.fontana.se, 08-448 71 00

BETYG  
3,7/5

3. ZETA OLIVOLJA SPANSK 
EXTRA VIRGIN
Betyg: 3/5
Kommentar: Tydlig pepprig eftersmak
Ursprung: Spanien
Volym: 500 ml
Kravmärkt: Nej
Innehåll/100 g:
- Mättat fett: 13 g
- Enkelomättat fett: 68 g
- Fleromättat fett: 7,2 g
Cirkapris: 75 kr
Jämförelsepris/l: 150 kr

Testpanelens omdöme: 
Under blindtestet skriver samtliga i panelen att den spanska extra virginoljan från Zeta har en tydlig pepprig 
eftersmak. En testare menar att oljans doft har en tydlig gräsighet och en annan nämner ”hasselnöt”. Oljan be-
skrivs som fräsch och någon hävdar att passar särskilt bra till fisk och skaldjur. En person är dock något kritisk 
och skriver: ”känns inte helt äkta”.
 
Kundkontakt: www.zeta.nu, 08-643 70 10

BETYG  
3/5
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4. ICA EXTRA VIRGIN OLIVOLJA
Betyg: 2,7/5
Kommentar: Prisvärd olja
Ursprung: Spanien
Volym: 750 ml 
Kravmärkt: Nej
Innehåll/100 g:
- Mättat fett: 15 g
- Enkelomättat fett: 78 g
- Fleromättat fett: 7 g
Cirkapris: 55 kr
Jämförelsepris/l: 73 kr

Testpanelens omdöme: 
Oljan från ICA, som har det näst lägsta literpriset i testet, beskrivs av två personer som nötig. En av dem menar 
att den är fet, har en bra konsistens och passar till desserter och kalla soppor. Någon i panelen menar att oljan är 
”rund och fin”. En annan person skriver att den är ”mild med svaga citrustoner” och testaren nämner även att den 
har en lätt syrlighet. Oljan får dock minus då den beskrivs som något smaklös. 
 
Kundkontakt: www.ica.se, 08-561 500 00

BETYG  
2,7/5

6. KUNG MARKATTA OLIVOLJA 
EXTRA VIRGIN
Betyg: 2,7/5
Kommentar: Ett miljövänligare alternativ
Ursprung: Italien
Volym: 500 ml
Kravmärkt: Ja
Innehåll/100 g:
- Mättat fett: 14,4 g
- Enkelomättat fett: 75,6 g
- Fleromättat fett: 10 g
Cirkapris: 95 kr
Jämförelsepris/l: 190 kr

Testpanelens omdöme: 
Kung Markatta är testets dyraste olja – men också den mest miljövänliga. Oljan är ekologisk och företaget kommunice-
rar genom en märkning att de klimatkompenserat transporterna som produkten gett upphov till. Oljan är dock något av en 
vattendelare för panelen. Av en person får den endast en 1:a i betyg då oljan enligt testaren är karaktärslös. Doften beskrivs 
som svårbestämd och av en annan person som tunn. Oljan får dock beröm för en rund eftersmak.  

Kundkontakt: www.kungmarkatta.se, 019-307 300

BETYG  
2,7/5

5. ZETA OLIVOLJA CLASSICO 
EXTRA VERGINE
Betyg: 2,7/5
Kommentar: Något svag doft
Ursprung: EU
Volym: 500 ml
Kravmärkt: Nej
Innehåll/100 g:
- Mättat fett: 13 g
- Enkelomättat fett: 68 g
- Fleromättat fett: 7,2 g
Cirkapris: 50 kr
Jämförelsepris/l: 100 kr

Testpanelens omdöme: 
Den klassiska extra virgin-oljan från Zeta beskrivs av en testare som ”trevlig” och personen upplever en ”ung 
grässmak”. Eftersmaken upplevs dock något bitter och hen ger oljan ett medelbetyg. En annan testare nämner en 
beskhet och beskriver oljan som något ”medioker”. Två testare är överens om att doften är något svag. 
 
Kundkontakt: www.zeta.nu, 08-643 70 10

BETYG  
2,7/5



7. ELDORADO EXTRA VIRGIN OLIVOLJA
Betyg: 2,3/5
Kommentar: Budgetolja
Ursprung: Spanien
Volym: 1 l
Kravmärkt: Nej
Innehåll/100 g:
- Mättat fett: 14 g
- Enkelomättat fett: 77 g
- Fleromättat fett: 9 g
Cirkapris: 38 kr
Jämförelsepris/l: 38 kr

Testpanelens omdöme: 
Eldorados olivolja är testets överlägset billigaste variant då literpriset endast kostar en tredjedel av flera av de 
övriga oljorna. Budgetalternativet är dock ingen favorit hos panelen – snarare tvärtom. Doften beskrivs som 
”svag” eller ”obefintlig”. Smaken har enligt hela panelen en beska – vilket här inte går hem. Någon menar dock 
att den är rund och fet i munnen och att den passar till sallad. 
 
Kundkontakt: www.axfood.se, 08-553 99 000

BETYG  
2,3/5

8. MONINI CLASSICO EXTRA JUNGFRUOLJA
Betyg: 2,3/5
Kommentar: Blekt intryck
Ursprung: EU
Volym: 500 ml
Kravmärkt: Nej
Innehåll/100 g:
- Mättat fett: 15,2 g
- Enkelomättat fett: 75 g
- Fleromättat fett: 9,8 g
Cirkapris: 56 kr
Jämförelsepris/l: 112 kr

Testpanelens omdöme: 
Oljan från Monini är av de två oljorna i testet som tilldelas en 1:a i betyg. För en testare är den med andra ord en 
besvikelse och den beskrivs som ”opersonlig och smaklös”. Hos de två övriga är omdömet inte lika hårt och oljan 
får ett medelmåttigt betyg. Någon menar att första intrycket är blekt men att den växer med en god och frisk ef-
tersmak - och en annan hävdar att den behaglig och fräsch till sallad. 
 
Kundkontakt: www.matric.se, 08-503 213 00

BETYG  
2,3/5
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