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TEST
Grand Cru fl�ødebolle med marcipanbund. 
Stykpris: 22,50 kr. hos Summerbird. 
Vægt: 51 g
Kilopris: 441,80 kr.

Maja Vase: Man kan tydeligt se, at den er håndlavet.
Dejlig saftig marcipanbund, der smager skønt af
mandler. Den er dobbeltovertrukket med chokolade.
Sprødt knæk. Skummet smelter dejligt på tungen.
Det er en dejlig harmonisk fl�ødebolle.

Torben Bang: Dejlig syrlig eftersmag i marcipanen,
som er dejlig blød. Syrlig chokolade, som giver mod-
spil til skummet, der heller ikke er oversødt. Der er
mere substans i chokoladen, der skiller sig ud – det er
ikke bare en standard mørk chokolade. Virkelig god
harmoni i det hele.

Summerbird Mørke fl�ødeboller med marcipanbund. 
Stykpris: 15 kr. hos Frellsen Chokolade. 
Vægt: 39,5 g 
Kilopris: 379,75 kr.

Maja Vase: Skiller sig ud med sin meget mørke cho-
kolade og nødder på toppen. Forstår dog ikke, hvad
nødderne laver der. De er lidt blege og virker ikke ri-
stede. Marcipanbunden har en lidt rå mandelfor-
nemmelse på en ikke rar måde. Skummet er meget
kompakt. Selv om chokoladen er mørk, er den meget
neutral – savner noget personlighed i den.

Torben Bang: Lidt træls marcipanbund. Virker tør, og
som om der er blandet fl�ormelis i – lidt som tør jule-
grismarcipan. Skummet er ikke så sødt som i nogle
af de andre. Lidt tæt i det. Dejlig sprød chokolade, der
dog ikke kan noget særligt. Chokoladen er lidt kakao-
tør.

Frellsen

Minifl�ødebolle støbt i chokolade, ingen bund. 
Stykpris: 13 kr. hos Peter Beier.
Vægt: 12 g 
Kilopris: 1.083,33 kr.

Maja Vase: Kæk detalje med ristede mandler i bun-
den. Super elegant at se på. Skummet er desværre lidt
kollapset. Det er også for luftigt. Jeg savner en rigtig
bund, virker mere som en fyldt chokolade for mig.
Der er for meget chokolade i forhold til skum, så cho-
koladen kommer til at dominere.

Torben Bang: Skummet er meget fl�adt og blødt i det.
Den er pæn, men mangler balancen mellem skum og
chokolade og mangler noget derudover. Jeg vil næ-
sten sige, at det ikke er en fl�ødebolle.

Peter Beier

Generelt er dommerne ikke begejstrede
for udvalget af gourmetflødeboller, der
mangler balance og elegance og har 
kedelige bunde. Undtagelsen er 
testvinderen fra Summerbird, der med
perfekt balance mellem syrlig chokolade
og sødt, blødt skum scorer topkarakter.

Vinderen sætter 
de andre 
fl�ødeboller på plads 

TEST
VINDER
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Håndlavede fl�ødeboller med marcipanbund. 
Stykpris: 11,67 kr. i Irma. 
Vægt: 60 g 
Kilopris: 194,44 kr.

Maja Vase: Det er noget af et måltid. Dejlig tyk choko-
ladeskal med et dejligt knæk. Skummet bliver hæn-
gende lidt i munden. Ikke begejstret for bunden, der
er lidt grov og fad i det. Savner karakter af mandler
og salt. Smagen af marcipan er helt off. Vil man spare
på marcipanen, så smid hellere en vaffelbund i.

Torben Bang: Lidt tung i det. Grovkornet og dårlig
marcipan. Dårlig chokolade, der dominerer for me-
get. Marcipanen minder om en træls julegrismarci-
pan. Den er træls.

Irma

Klassisk fl�ødebolle med vaffelbund. 
Stykpris: 6 kr. i Irma. 
Vægt: 30 g 
Kilopris: 200 kr.

Maja Vase: Det her er Sambas storesøster. Den har
papbund. Skummet har en sær konsistens og smager
af kunstig vanilje. Tæt i toppen og meget blød i bun-
den. Underlig smag. Jeg savner knæk på chokoladen
(som er vekao, red.). Føles forkert, når man tager den.
Den er alt for let.

Torben Bang: Ser maskinlavet ud. Fyldet føles langt i
konsistensen og bare sødt, ligesom chokoladen er
sød – alt er sødt. Skallen er tynd, og chokoladen giver
ingen modstand. Det er som at spise en sukkerknald.

Spangsberg
Vaniljefl�ødebolle med vaffelbund. 
Pris: 18,75 kr. hos Frederiksberg Chokolade. 
Vægt: 54 g 
Kilopris: 347,22 kr.

Maja Vase: Vaffelbund til den store guldmedalje – det
er rent pap. En meget voldsom fl�ødebolle. Den har et
sødt og intetsigende skum, som bare smager sødt. Ik-
ke megen vaniljesmag. Chokoladen er ret bitter. En
ikke særlig harmonisk fl�ødebolle. Den er ikke værd at
spise. Voldsom og uelegant.

Torben Bang: Virkelig stærk chokolade. Det er en fl�ø-
debolle, hvor jeg bliver ret skuffet. Man tænker ikke,
at det her er en lækker fl�ødebolle, som man bare skal
prøve igen.

Frederiksberg Chokolade

E
ngang var fl�ødeboller primært lig
med små skumboller med chokolade-
overtræk, der nærmest obligatorisk
blev delt ud i skolen på fødselsdage.
Her gik valget primært på, om det

skulle være med eller uden kokos – eller om
man virkelig skulle fl�otte sig med en så-
kaldt bøf, en fl�ødebolle i storskala, der dog
ellers mindede om de mindre varianter.

Alt dette ændrede sig, da gourmetfl�øde-
bollerne ramte markedet omkring årtu-
sindskiftet. Pludselig blev fl�ødeboller no-
get, som konditorier og chokoladeforret-
ninger konkurrerede om. Og pludselig
kunne fl�ødeboller være med hindbærdrys,
lakridsskum og marcipanbund i stedet for
den ellers obligatoriske papagtige vaffel,
der dannede bund på klassikerne fra Sam-
ba og lignende brands.

Ja, selv på Noma kom fl�ødebollerne på
menuen, da restauranten i slutningen af
nullerne en overgang rundede måltidet af
med fl�ødebolle med rødbedeskum – en æg-
te klassiker i den nynordiske revolution.

En af de producenter, der for alvor satte
gourmetfl�ødebollen på kortet, var fynske
Summerbird, der i 2002 lancerede deres så-
kaldte Grand Cru Flødebolle. Ifølge produ-
centen selv revolutionerede de her den
danske fl�ødebolle ved at modernisere og
nuancere udtrykket – blandt andet med en
saftig marcipanbund, et blødt, frisklavet
skum samt et tykt lag mørk chokolade af
høj kvalitet.

Men selvom den nu har tyve år på bagen,
er der ingen fl�ødeboller, der kommer i nær-

heden af denne klassiker – i hvert fald ikke
blandt de seks fl�ødeboller, som Politikens
testdommere har blindsmagt. Her får Sum-
merbirds variant således fuldfede seks tjek-
tegn, mens de to næstbedste varianter må
nøjes med tre og derfor kun kan karakterise-
res som middelmådige.

Der er da ganske ganske enkelt også tale
om en testvinder, der er perfekt i sin harmo-
ni mellem de forskellige elementer:

»Den har virkelig en god harmoni mellem
sukker og det syrlige og kraftige i chokola-
den. Skummet er dejligt blødt, der er syrlig
eftersmag i marcipanen, mens chokoladen
har noget substans, der skiller den ud fra de
andre«, siger konditor Torben Bang, der selv
er en ivrig fl�ødebollemager.

Chokolade skal give modspil
Og det er netop det, som testdommerne le-
der efter i en fl�ødebolle – at der er balance i
tingene, og at chokoladen for eksempel ikke
overtager udtrykket fuldstændig.

»Chokoladen skal være sprød, men den må
i min verden ikke være for tyk – og heller ikke
for tynd. Og skummet skal være blødt, men
heller ikke for blødt. Man oplever, at en del
skum lidt bliver noget fl�uff uden god konsi-
stens«, forklarer Torben Bang, der får opbak-
ning hertil af den anden testdommer, koge-
bogsforfatter og chokoladeentusiast, Maja
Vase:

»Hvor tyk, chokoladen bør være, afhænger
meget af, hvor stor fl�ødebollen er. Chokola-
den skal give et modspil til alt det søde
skum«, siger hun.

Netop den balance er overraskende svær
at spore – selv i gourmetfl�ødeboller – må de
to testdommere erkende, hvor det altså kun

er Summerbirds fl�ødebolle, der for alvor im-
ponerer. Helt i bund er således Spangsbergs
industrielt fremstillede fl�ødebolle, hvor cho-
koladen er erstattet af meget sød vekao, og
skummet samtidig er alt for sødt.

»Den er jeg virkelig meget lidt begejstret
for. Skummet har en sær konsistens, samti-
dig med at det smager tydeligt af kunstig
vanilje. Flødebollen er voldsomt stor, men
vejer nærmest ingenting«, siger Maja Vase,
der heller ikke er begejstret for fl�ødebollen
fra Frederiksberg Chokolade, der ellers slår
sig op med et stort udvalg af hjemmelavede
fl�ødeboller.

Således får denne variant ligesom Spangs-
bergs kun et enkelt tjektegn. Den får man be-
stemt ikke lyst til at købe igen, mener Torben
Bang:

»Det er er en fl�ødebolle, hvor jeg bliver ret
skuffet. Den har en virkelig stærk chokolade,
og den er ikke særlig harmonisk. Det er ikke
sådan en, hvor man tænker, at det var godt
nok en lækker fl�ødebolle, skal vi ikke købe
den igen«.

Midt i feltet ligger fl�ødebollen fra Frellsen
Chokolade samt en lille pyramideformet sag
fra Peter Beier. Sidstnævnte tiltrækker dom-
merne, der holder af den sjove form. Desvær-
re går balancen mellem elementerne dog
fl�øjten, fordi der er alt for meget chokolade i
forhold til skum.

»Det bliver mere en fyldt chokolade med
fl�ødebolleskum end en reel fl�ødebolle. Cho-
koladen dominerer alt for meget. Den ser su-
per elegant ud, det skal den have, men jeg
savner simpelthen noget, for eksempel en
fl�ødebollebund af enten kiks eller marci-
pan«, siger Maja Vase.
lordagsliv@pol.dk

MIKKEL BÆKGAARD FAKTA

Sådan gjorde vi
Politiken bad to testdommere om at 
bedømme seks gourmetfl�ødeboller, 
købt i enten supermarkeder eller hos 
københavnske chokoladebutikker.

Maja Vase er kogebogsforfatter og 
dessertentusiast, der har skrevet fl�ere
dessertkogebøger og står bag bloggen
og opskrifts-app’en majavase.dk.

Torben Bang er konditor, der har stået
bag populære konditorier i Tivoli og Zoo
og i dag edr konditor og chocolatier hos
traktørstedet Pomle Nakke og Hesnæs
Havn Bageri på Falster.

Dommerne blindsmagte de seks 
fl�ødeboller, hvor de vurderede smag,
duft, udseende og konsistens. Hver 
dommer tildelte hvert produkt mellem
et og seks tjektegn. Det samlede antal
tjektegn er gennemsnittet af dommernes
karakterer rundet op. Har to produkter
fået samme karakter, er det billigste 
produkt placeret bedst i testen.


