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Adventure Food Mountain House Blå Band Outdoor Meal Real Turmat Forestia Out Meals Hot Can

Testade rätter Pasta alle Noci (PN).  
Mince Beef Hotpot (MBH).

Chicken Tikka Curry (CTC). 
Spaghetti Bolognese (SB).

Pasta with Tomato & Garlic (PT). 
Goulash (G).

Kebabgryta (KG).  
Storfegryta (SG).

Testade rätter Chili con Carne with Whole -Grain 
Rice (CC). Seafood Paella (SP).

Chicken Rogan Josh Rice (CR). 
Pasta Bolognese (PB).

Chicken Curry (CC).  
Beans & Burger Bites. (BBB)

Vikt  förpackning PN: 172 gram, innehåll uppges  
till 143 gram. MBH: 154 gram, 
innehåll uppges till 133 gram.

CTC: 133 gram, innehåll uppges 
till 108 gram. SP: 154 gram, 
 innehåll uppges till 130 gram.

PT: 173 gram, innehåll uppges  
till 149 gram. G: 160 gram, 
 innehåll uppges till 142 gram.

KG: 155 gram, innehåll uppges  
till 138 gram. SG: 149 gram, 
 innehåll uppges till 128 gram.

Vikt  förpackning CC: 391 gram.  
SP: 386 gram.

CR: 421 gram.  
PB: 421 gram.

CC: 907 gram.  
BBB: 889 gram.

Vikt tillagad 
portion*

PN: 513 gram.  
MBH: 573 gram.

CTC vägd till 525 gram exklusive 
påse, SB liknande mängd.

PT: 545 gram.  
G: 595 gram.

KG: 500 gram.
SG: 500 gram.

Vikt tillagad 
portion*

350 gram. 400 gram. CC: 400 gram.  
BBB: 392 gram.

Kalorier PN: 600 kcal.
MBH: 600 kcal.

CTC: 547 kcal.  
SB: 655 kcal.

PT: 650 kcal. 
G: 650 kcal.

KG: 431 kcal.  
SG: 469 kcal.

Kalorier CC: 350 kcal.
SP: 273 kcal.  

CR: 524 kcal.  
PB: 532 kcal.

CC: 460 kcal.  
BBB: 655 kcal.

Kalorier/gram 
buren vikt

PN: 3,5 kcal/gram.  
MBH: 3,9 kcal/gram.

CTC: 4,1 kcal/gram.  
SB: 4,3 kcal/gram.

PT: 3,8 kcal/gram.  
G: 4,1 kcal/gram.

KG: 2,8 kcal/gram.  
SG: 3,1 kcal/gram.

Kalorier/gram 
buren vikt

CC: 0,9 kcal/gram.
SP: 0,8 kcal/gram.  

CR: 1,2 kcal/gram.  
PB: 1,3 kcal/gram.

CC: 0,5 kcal/gram.  
BBB: 0,7 kcal/gram.

Utrustning  
för tillagning

Det som krävs för att tillsätta 
hett vatten. Termos, fältkök eller 
kastrull över öppen eld. Något att 
röra med, förslagsvis matskeden.

Det som krävs för att tillsätta 
kokande vatten. Fältkök eller 
kastrull över öppen eld. Något att 
röra med, förslagsvis matskeden.

Det som krävs för att tillsätta 
kokande vatten. Fältkök eller 
kastrull över öppen eld. Något att 
röra med, förslagsvis matskeden.

Tillsätt 70-100 grader varmt 
 vatten. Termos, fältkök eller 
kastrull över öppen eld. Något att 
röra med, förslagsvis matskeden.

Utrustning  
för tillagning

Fältkök eller kastrull över öppen 
eld. Du kan köpa portionen med 
en värmepåse, tillsätt vatten och 
få värme via en kemisk reaktion.

Fältkök eller kastrull över öppen 
eld. Eller värmepåse där du bara 
tillsätter vatten och får värme via 
kemisk reaktion (kostar extra).

Ingen.

Tid för  tillagning 8 minuter efter att varmt vatten 
tillsatts.

8-9 minuter från att vattnet 
tillsatts.

10 minuter från att kokande vatten 
tillsatts. Kan tillagas med kallt 
vatten om påsen får stå i mer än en 
halvtimme.

8 minuter från att vattnet 
tillsätts.

Tid för  tillagning Några minuter i kokande vatten. 
Med värmepåse 12 minuter.

Några minuter i kokande vatten. 
Påsen kan kokas oöppnad. Med 
värmepåse 10-12 minuter.

Uppges nå 60-70 grader på 11-15 
minuter. Vid försök i rumstempe-
ratur nådde maten aldrig över 50 
grader, varken på utlovad tid eller 
senare. I minusgrader fungerar 
värmen i princip inte alls.

Konsistens PN: bra makaroner, vattnigt i  
övrigt. MBH: lite vattnigt, köttfärs-
klumparna knastriga. Betyg: 3+1

CTC: soppliknande vattnig. 
SB: som lagad mat.
 Betyg: 1+4

PT:  ok, men aning vattnig.
G: ok, men aning vattnig.
 Betyg: 3+4

KG: som lagad mat, utmärkt.
SG: som lagad mat, utmärkt.
 Betyg: 5+5

Konsistens CC: ganska enformigt klibbig.
SP: som lagad mat.
 Betyg: 2+5

Som lagad mat. CR: ovanligt 
köttigt, mycket kyckling. PB: lite 
mer pastadominans. Betyg: 5+4

BBB: som vita bönor i tomatsås, 
tre-fyra små platta kött bullar. CC: 
lite klibbigt, som pölsa. Betyg: 2+1

Smak PN: godkänt men inte direkt gott, 
MBH: knapp godkänt.
 Betyg: 3+2

CTC: tämligen smaklös, inte gott. 
SB: ganska lite smak.
 Betyg: 1+3

PT: god.
G: godkänd.
 Betyg: 4+3

KG: smakrikt och riktigt gott. 
SG: god.
 Betyg: 5+4

Smak CC: ganska intetsägande, mild 
för chili. SP: mycket god, milt 
kryddad. Betyg: 3+5

CR: smakrik och god.
PB: smakrik och god.
 Betyg: 4+4

BBB smakar som en burk vita 
bönor i tomatsås. Inte gott. CC är 
lite bättre men inte god. Betyg: 1+2

Mängd skräp 24 gram. Förpackning och 
 ”syreabsorberar-påse”.

25 gram. Förpackningen och 
”syreabsorberar-påse”.

26 gram. Förpackning. 18 gram. Endast förpackningen. Mängd skräp 16 gram. Endast förpackningen. 
(Med värmare 142 gram.)

16 gram. Endast förpackningen. 
(Med värmare 92 gram.)

457 gram. Burk, lock, stick-
verktyg. Plast, metall och kalk i 
burkväggen.

Andra rätter Tillverkaren listar 12 olika  
middagsrätter.

Tillverkaren listar 7 olika 
 middagsrätter.

Tillverkaren listar 14 olika 
 middagsrätter.

Tillverkaren listar 14 olika 
 middagsrätter.

Andra rätter Tillverkaren listar 15 olika rätter. Tillverkaren listar 14 olika rätter. Tillverkaren listar 10 olika rätter.

Riktpris 65 kronor. 79 kronor. PT: 85 kronor. G: 89 kronor. 89 kronor. Riktpris 89 kronor. Med värmare 109 kr. PB: 49 kronor. CR: 53 kronor. 89 kronor.

Omdöme  
och totalbetyg

Köp inte. Varken konsistens eller 
smak imponerar. Billigaste frys-
torkade men ändå inget bra köp.

  9

Köp inte. Inte särskilt god mat, 
underkänt för CTC. En relativt 
hög andel av kolhydraterna 
utgörs av sockerarter, vilket ska 
vägas in då man värderar energi-
innehållet.

  9

God tvåa bland frystorkat. 
Når inte riktigt Real ifråga om 
smak och konsistens, men har 
lite större portioner och högre 
energiinnehåll (delvis till följd av 
högre sockerinnehåll).

 14

Testvinnare. Riktigt gott med 
känsla av lagad mat. Portionerna 
var något lättare än för de andra 
märkena. Inte vattniga och de 
mättade bra. Lägst sockerinne-
håll. Det ger något färre kalorier 
totalt, också färre tomma 
kalorier. 19

Omdöme  
och totalbetyg

Bra och dåligt. SP var riktigt god, 
ett bra tips då några hekto extra 
inte spelar någon roll och du vill 
unna dig något gott, men CC var 
mer intetsägande. Portionerna är 
inte så stora och innehåller minst 
energi i testet.
 15

Bra köp! God mat och dessutom 
billigast i testet. Passar bra då 
några hekto extra inte spelar 
någon roll och du vill unna dig 
något gott. Något större och klart 
energitätare portion än Forestia.

 17

Köp inte. Inte god. Tung och ger 
mycket skräp. Klarar inte utlovad 
uppvärmning ens i rumstempe-
ratur och absolut inte i minus-
grader.

 6

FRYSTORKADE RÄTTER
När du jagar gram

*Tillverkarens innehållsvikt plus vattentillsats.

TESTETS
VINNARE
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Adventure Food Mountain House Blå Band Outdoor Meal Real Turmat Forestia Out Meals Hot Can

Testade rätter Pasta alle Noci (PN).  
Mince Beef Hotpot (MBH).

Chicken Tikka Curry (CTC). 
Spaghetti Bolognese (SB).

Pasta with Tomato & Garlic (PT). 
Goulash (G).

Kebabgryta (KG).  
Storfegryta (SG).

Testade rätter Chili con Carne with Whole -Grain 
Rice (CC). Seafood Paella (SP).

Chicken Rogan Josh Rice (CR). 
Pasta Bolognese (PB).

Chicken Curry (CC).  
Beans & Burger Bites. (BBB)

Vikt  förpackning PN: 172 gram, innehåll uppges  
till 143 gram. MBH: 154 gram, 
innehåll uppges till 133 gram.

CTC: 133 gram, innehåll uppges 
till 108 gram. SP: 154 gram, 
 innehåll uppges till 130 gram.

PT: 173 gram, innehåll uppges  
till 149 gram. G: 160 gram, 
 innehåll uppges till 142 gram.

KG: 155 gram, innehåll uppges  
till 138 gram. SG: 149 gram, 
 innehåll uppges till 128 gram.

Vikt  förpackning CC: 391 gram.  
SP: 386 gram.

CR: 421 gram.  
PB: 421 gram.

CC: 907 gram.  
BBB: 889 gram.

Vikt tillagad 
portion*

PN: 513 gram.  
MBH: 573 gram.

CTC vägd till 525 gram exklusive 
påse, SB liknande mängd.

PT: 545 gram.  
G: 595 gram.

KG: 500 gram.
SG: 500 gram.

Vikt tillagad 
portion*

350 gram. 400 gram. CC: 400 gram.  
BBB: 392 gram.

Kalorier PN: 600 kcal.
MBH: 600 kcal.

CTC: 547 kcal.  
SB: 655 kcal.

PT: 650 kcal. 
G: 650 kcal.

KG: 431 kcal.  
SG: 469 kcal.

Kalorier CC: 350 kcal.
SP: 273 kcal.  

CR: 524 kcal.  
PB: 532 kcal.

CC: 460 kcal.  
BBB: 655 kcal.

Kalorier/gram 
buren vikt

PN: 3,5 kcal/gram.  
MBH: 3,9 kcal/gram.

CTC: 4,1 kcal/gram.  
SB: 4,3 kcal/gram.

PT: 3,8 kcal/gram.  
G: 4,1 kcal/gram.

KG: 2,8 kcal/gram.  
SG: 3,1 kcal/gram.

Kalorier/gram 
buren vikt

CC: 0,9 kcal/gram.
SP: 0,8 kcal/gram.  

CR: 1,2 kcal/gram.  
PB: 1,3 kcal/gram.

CC: 0,5 kcal/gram.  
BBB: 0,7 kcal/gram.

Utrustning  
för tillagning

Det som krävs för att tillsätta 
hett vatten. Termos, fältkök eller 
kastrull över öppen eld. Något att 
röra med, förslagsvis matskeden.

Det som krävs för att tillsätta 
kokande vatten. Fältkök eller 
kastrull över öppen eld. Något att 
röra med, förslagsvis matskeden.

Det som krävs för att tillsätta 
kokande vatten. Fältkök eller 
kastrull över öppen eld. Något att 
röra med, förslagsvis matskeden.

Tillsätt 70-100 grader varmt 
 vatten. Termos, fältkök eller 
kastrull över öppen eld. Något att 
röra med, förslagsvis matskeden.

Utrustning  
för tillagning

Fältkök eller kastrull över öppen 
eld. Du kan köpa portionen med 
en värmepåse, tillsätt vatten och 
få värme via en kemisk reaktion.

Fältkök eller kastrull över öppen 
eld. Eller värmepåse där du bara 
tillsätter vatten och får värme via 
kemisk reaktion (kostar extra).

Ingen.

Tid för  tillagning 8 minuter efter att varmt vatten 
tillsatts.

8-9 minuter från att vattnet 
tillsatts.

10 minuter från att kokande vatten 
tillsatts. Kan tillagas med kallt 
vatten om påsen får stå i mer än en 
halvtimme.

8 minuter från att vattnet 
tillsätts.

Tid för  tillagning Några minuter i kokande vatten. 
Med värmepåse 12 minuter.

Några minuter i kokande vatten. 
Påsen kan kokas oöppnad. Med 
värmepåse 10-12 minuter.

Uppges nå 60-70 grader på 11-15 
minuter. Vid försök i rumstempe-
ratur nådde maten aldrig över 50 
grader, varken på utlovad tid eller 
senare. I minusgrader fungerar 
värmen i princip inte alls.

Konsistens PN: bra makaroner, vattnigt i  
övrigt. MBH: lite vattnigt, köttfärs-
klumparna knastriga. Betyg: 3+1

CTC: soppliknande vattnig. 
SB: som lagad mat.
 Betyg: 1+4

PT:  ok, men aning vattnig.
G: ok, men aning vattnig.
 Betyg: 3+4

KG: som lagad mat, utmärkt.
SG: som lagad mat, utmärkt.
 Betyg: 5+5

Konsistens CC: ganska enformigt klibbig.
SP: som lagad mat.
 Betyg: 2+5

Som lagad mat. CR: ovanligt 
köttigt, mycket kyckling. PB: lite 
mer pastadominans. Betyg: 5+4

BBB: som vita bönor i tomatsås, 
tre-fyra små platta kött bullar. CC: 
lite klibbigt, som pölsa. Betyg: 2+1

Smak PN: godkänt men inte direkt gott, 
MBH: knapp godkänt.
 Betyg: 3+2

CTC: tämligen smaklös, inte gott. 
SB: ganska lite smak.
 Betyg: 1+3

PT: god.
G: godkänd.
 Betyg: 4+3

KG: smakrikt och riktigt gott. 
SG: god.
 Betyg: 5+4

Smak CC: ganska intetsägande, mild 
för chili. SP: mycket god, milt 
kryddad. Betyg: 3+5

CR: smakrik och god.
PB: smakrik och god.
 Betyg: 4+4

BBB smakar som en burk vita 
bönor i tomatsås. Inte gott. CC är 
lite bättre men inte god. Betyg: 1+2

Mängd skräp 24 gram. Förpackning och 
 ”syreabsorberar-påse”.

25 gram. Förpackningen och 
”syreabsorberar-påse”.

26 gram. Förpackning. 18 gram. Endast förpackningen. Mängd skräp 16 gram. Endast förpackningen. 
(Med värmare 142 gram.)

16 gram. Endast förpackningen. 
(Med värmare 92 gram.)

457 gram. Burk, lock, stick-
verktyg. Plast, metall och kalk i 
burkväggen.

Andra rätter Tillverkaren listar 12 olika  
middagsrätter.

Tillverkaren listar 7 olika 
 middagsrätter.

Tillverkaren listar 14 olika 
 middagsrätter.

Tillverkaren listar 14 olika 
 middagsrätter.

Andra rätter Tillverkaren listar 15 olika rätter. Tillverkaren listar 14 olika rätter. Tillverkaren listar 10 olika rätter.

Riktpris 65 kronor. 79 kronor. PT: 85 kronor. G: 89 kronor. 89 kronor. Riktpris 89 kronor. Med värmare 109 kr. PB: 49 kronor. CR: 53 kronor. 89 kronor.

Omdöme  
och totalbetyg

Köp inte. Varken konsistens eller 
smak imponerar. Billigaste frys-
torkade men ändå inget bra köp.

  9

Köp inte. Inte särskilt god mat, 
underkänt för CTC. En relativt 
hög andel av kolhydraterna 
utgörs av sockerarter, vilket ska 
vägas in då man värderar energi-
innehållet.

  9

God tvåa bland frystorkat. 
Når inte riktigt Real ifråga om 
smak och konsistens, men har 
lite större portioner och högre 
energiinnehåll (delvis till följd av 
högre sockerinnehåll).

 14

Testvinnare. Riktigt gott med 
känsla av lagad mat. Portionerna 
var något lättare än för de andra 
märkena. Inte vattniga och de 
mättade bra. Lägst sockerinne-
håll. Det ger något färre kalorier 
totalt, också färre tomma 
kalorier. 19

Omdöme  
och totalbetyg

Bra och dåligt. SP var riktigt god, 
ett bra tips då några hekto extra 
inte spelar någon roll och du vill 
unna dig något gott, men CC var 
mer intetsägande. Portionerna är 
inte så stora och innehåller minst 
energi i testet.
 15

Bra köp! God mat och dessutom 
billigast i testet. Passar bra då 
några hekto extra inte spelar 
någon roll och du vill unna dig 
något gott. Något större och klart 
energitätare portion än Forestia.

 17

Köp inte. Inte god. Tung och ger 
mycket skräp. Klarar inte utlovad 
uppvärmning ens i rumstempe-
ratur och absolut inte i minus-
grader.

 6

MJUKA KONSERVER
När grammen är av mindre vikt

SJÄLVVÄRMANDE KONSERV
Konserver

*Tillverkarens innehållsvikt plus vattentillsats.

”Riktigt gott 
med  känsla av 
lagad mat. Det 
som krävs är 
termos, fältkök 
eller en kastrull 
över öppen eld. 
Något att röra 
med, förslags-
vis matskeden.”

Om testvinnaren 
Real turmat

TESTBETYG
Betyg är satta inom 
 kategorierna Smak 
och Konsistens för 
 respektive maträtt och 
räknas samman i slut-
betyget.

 1: Underkänt.
2: Knappt godkänt.
3: Godkänt.
4: Bra.
5: Riktigt bra.


