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Så bra är de nya 
bakmaskinerna
”Årets julklapp” gör come 
back efter 20 år
Efter 20 år är bakmaskinen tillbaka. 

Vurmen för nygräddat bröd på 

morgonen och utsikten att spara 

pengar bäddar för come back. 

När Handelns utredningsinstitut 1988 
lanserade begreppet "årets julklapp" föll 
det första valet på bakmaskinen. Men när 
nyhetens behag hade lagt sig dog intresset 
ganska fort. De billigaste modellerna 
kostade runt 2 000 kronor vilket var 
mycket pengar på den tiden och brödet 
blev inte alltid särskilt bra. Snart hade 
bakmaskinerna fallit i glömska och utbudet 
kvarstod i form av någon enstaka modell. 

Bättre och billigare 
Nu vädrar dock branschen ett nyvaknat 

intresse från konsumenterna. Maskinerna 
är både bättre och billigare än förr 
samtidigt som stora familjen kan spara 
rejält med pengar genom att inte handla 
dyrt färdigbakat bröd. 
- Det började redan inför julhandeln 2008 och försäljningen har ökat sedan 

dess, säger Mikael Sjöblom, försäljningschef på Tretti.se som saluför de 
vanligaste modellerna. Mikael tror att det framför allt handlar om att 
konsumenterna vill vakna upp till doften av nybakat bröd på morgonen, utan 
att behöva göra jobbet själva. 

Förbered på kvällen 
Detta är möjligt genom att lägga i ingredienserna på kvällen och ställa 

maskinens timer så att brödet är klart när det är dags att äta frukost. Mellan 
12-15 timmar kan man skjuta upp programstarten på de testade modellerna. 
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Modell EBM8000 

Program 15 st 

Timer 12 timmar 

Max 

brödstorlek 
1 000 gram 

Mått 

BxDxH 
272x385x307 

Vikt 7,9 kg 

Cirkapris 1 900 kr 

Mer info electrolux.se 

Betyg   

Omdöme Det här är en påkostad 
och mångsidig maskin 
som inte bara bakar bröd 
utan även kokar sylt och 
fixar efterrätter. Det är 
den enda maskinen i 
testet som kommer med 
både brödform och en 
mindre form för kakor 
och desserter. Electrolux 
modell kräver ordentligt 
med plats på 
köksbänken men känns 
å andra sidan väldigt 
gedigen att arbeta med. 
En klar nackdel är den 
höga ljudnivån om 
maskinen ska arbeta på 
natten och man inte kan 
stänga dörren till köket. 

Modell Home Bread XXL 

Program 14 st 

Timer 15 timmar 

Max 

brödstorlek 
1 500 gram 

Mått 

BxDxH 
320x470x376 mm 

Vikt 5,5 kg 

Alla maskiner har ett antal program för olika slags bröd med även för bara 
deg om man exempelvis ska baka pizza. De mer avancerade modellerna kan 
bland annat även göra kakor och desserter även om det förmodligen innebär 
små fördelar jämfört med vanlig bakning. 

Vitt bröd blir bäst 
Bakmaskinerna är bäst på att baka enkelt vitt matbröd även om grövre 

bröd också kan bli ganska bra. Man bör dock tänka på att brödet generellt blir 
mer kompakt i maskin jämfört med det bröd man handlar i butik. 
Vi testade att baka vanligt vitt formbröd med bakmaskinerna och fick ett 

likvärdigt resultat från alla fyra testade modeller. Ett saftigt och väldigt gott 
bröd när det äts nygräddat. 

Prylportalen 
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Cirkapris 1 100 kr 

Mer info tefal.se 

Betyg   

Omdöme Trots att den här 
modellen inte är särskilt 
skrymmande bakar den 
störst bröd i testet. 
Perfekt för barnfamiljen. 
I likhet med modellen 
från OBH är den väldigt 
enkel att hantera och 
speciella dietprogram 
som exempelvis 
glutenfritt är bra för 
speciella behov. Ett stort 
plus är långsmal form 
med dubbla degkrokar 
vilket ger normal avlång 
limpa istället för stubbe. 
Bra funktioner 
kombinerat med 
attraktivt pris gör 
modellen från Tefal till 
"Bäst i test" men tyvärr 
är receptsamlingen helt 
obegriplig. 
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Modell SD 255 

Program 10 st 

Timer 13 timmar 

Max 

brödstorlek 
1 200 gram 

Mått 

BxDxH 
280x330x370 mm 

Vikt 6,5 kg 

Cirkapris 2 200 kr 

Mer info panasonic.se 

Betyg   

Omdöme Panasonics modell skiljer 
sig från de andra genom 
att inte ha fönster i 
locket. Maskinen har 
istället en lucka för 
russin och nötter i locket 
som automatiskt tillsätts 
i slutet av programmet. 
Praktiskt om man gillar 
dessa ingredienser. Ännu 
en fördel är att det här 
är den tystaste maskinen 
i testet och den kommer 
knappast väcka någon 
när den sätter igång att 
knåda. Det går att hitta 
maskinen billigare än det 
rekommenderade priset 
men den kostar ändå i 
mesta laget jämfört med 
konkurrenterna. 

Panasonic
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Modell Breadmaker Inox 

Program 12 st 

Timer 13 timmar 

Max 

brödstorlek 
900 gram 

Mått 

BxDxH 
410x290x366 mm 

Vikt 5,3 kg 

Cirkapris 1 100 kr 

Mer info obhnordica.se 

Betyg   

Omdöme Den här modellen 
påminner rätt mycket 
om Tefal 
funktionsmässigt men 
kommer med fyrkantig 
bakform istället för 
långsmal vilket inte 
tillåter lika stora limpor. 
Den är väldigt enkel att 
hantera och erbjuder 
liksom de andra 
modellerna på tre olika 
nivåer av 
gräddningsgrad. Den kan 
bli ganska varm på 
utsidan så det gäller att 
inte små barnhänder når 
upp. En utmärkt manual 
och samling med bland 
annat recept på 
glutenfritt bröd 
medföljer. 

OBH NORDICA
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