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Da jeg har besluttet at købe julegaverne i genbrugsbutikker i år, gik jeg på jagt i Røde Kors 

butikken i Sorø. Her fandt jeg en TIGER kande, som jeg tidligere har haft god erfaring med.  Den 

var næsten ubrugt, og kostede kun 45kr. For at være sikker på, at den holder varmen blev den 

tjekket sammen med mine andre to termokander, og på test der ligger på nettet. 

 

 
 
 
Metode: Kanderne skoldes og de fyldes med 
kogende vand fra elkedlen. Efter 10 timer 
hældes der 2 dl et glas og temperaturen måles 
med et sprittermometer. Lukkes til igen og 
måles igen efter 14 timer. 

 

Resultat: 
Mærke Pris, ca. som ny Temp. efter 10 timer Temp. Efter 14 tim 

 

Alfi Juwel sort 800-1.100kr 60C 52C 

Stelton EM77 300kr 28C 21C 

Tiger Thermo Black Genbrug 45kr 
Ny pris 176kr 

67C 59C 

 

Konklusion:  
Den billige TIGER kande til 54 kr, holdt kaffen rigtig godt varm. Efter 10 timer var 

kaffetemperaturen på 67C, mens kaffen fra Stelton var på 28C 

FruGrøn.dk anbefalinger: 
Vil du give gaver, der har en god funktion så køb ikke de dyre og designede kander, der er bedst til 

at holde kaffen varm. Lad dig ikke friste af de mange test, der er på nettet, men hold dig til uvildige 

test fra Forbrugerstyrelsen og andre europæiske testinstitutter 

Forbrugerstyrelsen viser også, at den billige Tiger kande er den billigste og blandt de 3 bedste  
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Uvildig test af Forbrugerstyrelsen 11/2019 
Her blev Tiger termokande til 176kr testet meget bedre end de dyrere mærker. 

Mærke Pris: Score:  Bedømmelse, i alt: 

Tiger Thermo Black 176kr 63% God   

Alfi Juwel 799kr 56% Middel  

Georg Jensen, Bernadotte 908kr 36% Under middel 

Kilde: https: Forbrugerstyrelsen, taenk.dk 

 

Pas på forbrugertest! 
Når du skal købe julegaver skal du passe på de mange test der fortæller hvilken vare, der er ”bedst 

i test”.  De er ofte finansieret af reklamer for de forskellige fabrikanter og stemmer ikke altid 

overens med de officielle test, der foretages af Forbrugerstyrelsen eller af uvildige europæiske 

testinstitutter, som fx stiftung Warentest i Tyskland.  
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De forskellige måske ikke uvildige sites er Forbruger-test.dk, Bedste10.dk, Boligmagasinet.dk og 

nordiske sites som Testfakta.dk 

I skemaet har jeg angivet hvordan termokander klarer sig i forskellige test der omtales på nettet. 

Alle 3 sites skriver, at de har opdateret deres site sidst i 2020  

➢ Flest anbefaler Tiger termokande som den bedste og billigste.  

➢ Stelton kander er nr. 2/3 i de ikke uvildige test, og nr.6 og nr.9 i Forbrugerstyrelsens test. 

➢ Rosendahl Gran Cry er nr. 8 i Bedste10.dk og er nr. 2 i Forbrugerstyrelsens uvildige test. 

 Tiger Stelton 
EM77 

Stelton 
EMMA 

Alfi Juvel Rosendahl 
Grand Cry 

Forbrugerrådet Nr.3  
(godt køb) 

Nr.6 Nr.9 Nr.3 Nr.2 

Forbruger-test.dk 
(2020 

Nr.1 Nr.2 Nr.3 - - 

Bedste10.dk Nr.1 Nr.2 - Nr.3 Nr.8 

Boligmagasinet.dk1      

 

Min test af 3 termokander (se foto) viser at temperaturen efter 10 timer var: 

➢ 67 i Tiger kanden, som er købt i en genbrugsforretning for 45kr 

➢ 60C i min Alfi Juvel, som er 10 år gammel.  

➢ 28C i min Stelton EM77 som også er ca. 10 år gammel  

Konklusion: 
Tiger er bedst, og man skal ikke tro på alle de forbrugertest der findes på nettet2 

 

Kilder: hentet på nettet den 14.12.2020 

Forbrugerstyrelsen: https://taenk.dk/test/termokander  

Forbruger-test.dk:  https://forbruger-test.dk/termokande-test/ 

Bedste10.dk:  https://bedste10.dk/termokande-test/ 

Boligmagasinet.dk, testfakta.dk,  

Venligst Anne Grete Rasmussen, Pens Lektor og husholdningsøkonom 

FruGrøn.dk telefon 20652065 

 
1 Sitet er opdateret 24.11.2020, men de anvendte kilder er gamle. Mange henviser til en test i Politiken fra 2008? – m 

2 dette gælder også for test på fx robotstøvsugere 

https://taenk.dk/test/termokander
https://forbruger-test.dk/termokande-test/
https://bedste10.dk/termokande-test/

