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Mycket bra att grilla med.
Även med locket på. 

weber.com

1 000:-

Bärbar grillåda 
med lock och
utvikbara ben.

Kol eller briketter
41x25

6,0

Mycket bra att grilla 
med. Bra manual 

och lätt att montera.

Tung och 
skrymmande.

Weber Go Anywhere

Mycket bra att grilla med.
Även med locket på. 

900:-

Bärbar klotgrill.

Kol eller briketter
Ø 37
4,5

Mycket bra att grilla 
med. Bra manual 

och lätt att montera.

Ganska tung 
och skrymmande.

Weber Smokey Joe

weber.com

Bra att grilla med 
men liten grillyta. 

När glöden glött klart 
svalnar kolen snabbt. 

300:-

Hopfällbar grill med tre 
runda delar som sätts 

i varandra. Tre 
avtagbara ben. 

Väska medföljer.

Lättast och tar minst 
plats. Snabb glöd 

och bra att grilla med. 

Liten grillyta.
Svårt att bära hem 

askan i grillen.

Pop Up Grill

popupgrill.com

Ved, kol eller briketter
Ø 28 
1,2

 Går supersnabbt att få
bra glöd och ryker minst.
Enkelt att reglera värmen.

Maten får mindre grillsmak
eftersom den inte har

direktkontakt med glöden. 

2 500:-

Grillhink med batteri-
driven fläkt som ökar
syretillförseln. Kolen

placeras i sluten korg inuti
grillen. Väska medföljer.

Kol
Ø 32
4,0

 Snabb glöd och ryker 
minst. Särskild stek-
yta i mitten. Lätt att 

montera och rengöra. 

Ger mindre grillsmak 
än övriga grillar 

i testet. Väldigt dyr. 

LotusGrill G 340

lotusgrill.se

Bra att grilla med så 
länge locket inte är på. 
Med locket blir det för 

lite syretillförsel. 
Grilltång ingår.  

400:-

Bärbar klotgrill.

Kol eller briketter
Ø 37
3,5

Lätt att hantera 
och göra ren. 

Grilltång ingår. 

För dålig syretillförsel 
när locket är på. 
Något tung och 
skrymmande. 

Landmann Piccolino

landmann.se

Står fel i instruktions-
boken om hur man 

tänder grillen. Struntar 
man i det går det att 

få glöd, men det tar lite 
tid. Okej att grilla med. 

180:-

Hopfällbar grill.

Fel i  manualen. 
Går inte att bära hem 

askan i grillen. 
Sämre kvalitet. 

Billig och ganska lätt.

Biltema, Hopfällbar grill

biltema.se

Kol eller briketter
44x29

2,5

Svårt att få bra glöd på 
grund av för lite 

syretillförsel. Okej att 
grilla med men 

grillytan är för liten. 

130:-

Liten zinkhink med små 
löstagbara ben och 

handtag. Kolet stoppas
i separat kolbehållare

som  placeras i hinken.

Lätt att ta med, 
superenkel att montera 

och hantera. Billig.

Liten grillyta. 
Tar tid att få bra glöd. 

Sämre kvalitet. 
Ostadig. 

BBQ Grillhink

clasohlson.com

Kol eller briketter
Ø 27
1,5

Svårt att få bra glöd och 
grilla med lock på grund 
av för lite syretillförsel. 

Går att få dubbla grillytor 
då man kan grilla även 

i locket.

250:-

Bärbar grilltunna. Går att 
grilla även i locket och 

därmed få dubbel grillyta.

Dubbla grillytor.

Svårt att grilla
med stängt lock.

Meckig att montera. 
Dåliga instruktioner.

Axley kolgrill

jula.se

Kol eller briketter
2 ggr 34x22

4,0

Beskrivning konstruktion

Vår favoritFel i manualenDålig syretillförsel


