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KESKIVIIKKO 5.12.2012

1. Jos haluat laadukasta suklaata, kokeile
Gagun konvehtirasioita. Niitä myydään ainakin
teekauppa Chayassa Helsingissä. Maista myös
suklaapuotien erikoisuuksia.

2. Suklaayhdistyksen sivuilla julkaistaan
itsenäisyyspäivänä Konvehti Special, josta
löytyy arvioita useista konvehtirasioista. Arviot
löytyvät sivulta www.suklaayhdistys.com.

AINO MEHTÄLÄ aino.mehtala@iltalehti.fi
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Tuote/Valmistaja
Kilohinta (hinta)

3

Talvi Fazer
43,78 €/kg

1

2

(17,95 €/410 g, Stockmann)
Erilaisia konvehteja

12 sorttia

Plussat

+ Todella kaunis rasia sisältä ja ulkoa.
Sisäkannen kartta havainnollinen
ja kaunis. Vähälaktoosiset tuotteet
merkitty. Monia hyviä makuja.

Karl Fazer Suklaakonvehteja Fazer
18,71 €/kg

Nordic Gourmet Fazer
44,67 €/kg
KALLEIN

Present Fazer
16,33 €/kg

Juhlapöydän Konvehteja Panda
15,80 €/kg

(7,95 €/425 g, Alepa Kluuvi)

(8,80 €/197 g, Stockmann)

(4,90 €/300 g, Stockmann)

(6,95 €/440 g, Alepa Kluuvi)

8 sorttia

12 sorttia

11 sorttia

3

+ Tyylikäs rasia, myös sisältä, voisi laittaa

suoraan pöytään. Vähälaktoosiset tuotteet
merkattu erikseen. Runsas makumaailma,
useimmat maut kaukana pliisusta.
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3 sorttia

+ Tyylikäs rasia, helppo avata. Kivan + Melko tyylikäs rasia. Suklaat

+ Yksikerroksinen, valikoima heti näkyvillä.

kokoinen rasia. Maitosuklaa maistuu
konvehdeissa.

esitelty hyvin. Useita hyviä makuja.

– Osa pakkauksen teksteistä erot-

– Suklaat hyvin yhdennäköisiä, hieman tylsä
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Hyvä tuotekartta suklaista takana ja
sisäkannessa. Ainesosaluettelo isolla.
Tasaisen maukasta maitosuklaata.

Hankala avata, muovissa ei repäisynauhaa. Osa suklaista nuhjuisia. Sisältö
samaa kamaa kuin muissakin Fazerin
rasioissa, vaihtelua saisi olla enemmän.

Tekstit melko pienellä. Suojamuovin kanttaukset estävät ainesosaluettelon lukemisen.
Muutamat konvehdit nuhjuisen näköisiä. Osa
konvehdeista ällömakeita.

– Kaikki konvehdit samannäköisiä.

Paras konvehti

Cappucino toffee Tumma suklaa
maistuu, hyvä paksu täyte.

Karpalo Raikas täyte, tumma suklaa maistuu.
Ei liian makea.

Mustikka Mustikan maku on
erotettavissa.

Karpalo Raikas täyte,tumma suklaa
maistuu. Ei liian makea.

Minttu Tumma suklaa maistui, täyte pitää
minkä lupaa.

Pettymyksen aihe

Puolukkamarsipaani Ei maistu suklaalta Marianne Rakeet jämähtivät ikävästi kiinni
hampaisiin.
eikä puolukalta, outo jälkimaku.

Lakka Lakan maku hukkuu täysin
jogurttitäytteeseen.

Latte Todella imelä, suklaan maku ei
juuri erotu.

Ananas Pliisu maku, täyte valui näpeille
konvehdista haukatessa.
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Miinukset

Pisteet (0–100)

Tuote/Valmistaja
Kilohinta (hinta)

1

2

3
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Jogurttitäytettä niin paljon, että
marjatäyte jää sivuosaan. Ainesosaluettelo liian pienellä fontilla.
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tuu hankalasti siniseltä pohjalta. Osa
suklaista nuhjaantuneen näköisiä.
Osa mauista liian lähellä toisiaan.

vaikutelma. Myös maut melko pliisuja, sisältö
saisi uudistua nopeammalla tahdilla.
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Suklaanautinto Fazer
21,67 €/kg

Geisha Selection Fazer
26,75 €/kg

Marabou Aladdin Kraft Foods
15,90 €/kg

Marabou Paradis Kraft Foods
15,58 €/kg
HALVIN

Suomi Panda
25,35 €/kg

(6,50 €/300 g, Stockmann)

(5,35 €/200 g, Alepa Kluuvi)

(7,95 €/500 g, K-Supermarket Kaisaniemi)

(7,79 €/500 g, Alepa Kluuvi)

(3,60 €/142 g, Stockmann)

Erilaisia konvehteja

8 sorttia

2 sorttia

13 sorttia

13 sorttia

3 sorttia

Plussat

+ Hyviä makuja, osa karkkihyllystä

+ Tyylikäs pakkaus. Konvehdit ase-

+ Konvehtien tiedot ja kuvat sekä pohjassa + Suklaat rasiassa hyvässä järjestyksessä. + Melko tyylikäs rasia. Konvehdit esitelty

Miinukset

– Levottoman näköinen rasia, tiedot

– Nimi selection viittaa konvehti-

– Tylsän näköinen rasia, jossa tekstit melko – Ruma rasia, lahjaksi ankean näköinen.
pienellä. Hutera rasia, konvehdit nuhruisia
ja sikin sokin alustalla. Maut melko pliisuja,
eivät herätä suuria tunteita.

– Suomi-kuvasto vahvaa, sopii lähinnä
Makumaailma hyvin imelä, maut eivät erotu turistille tai itsenäisyyspäivään. Konvehdit
tarpeeksi toisistaan. Rommirusinan voisi
todella tylsän näköisiä. Tyrnin maku ei
laittaa jo vaihtoon!
erotu lainkaan, mansikkakin melko vaisu.

Paras konvehti

Da Capo Tumma suklaa maistuu, hyvä
täyte.

Perinteinen Klassikko, pähkinää ja
maitosuklaata.

Appelsiinitryffeli Suklaa maistuu, täyte
tasapainossa päällyksen kanssa.

Pehmeä toffee Imelyydestään huolimatta
tasapainoinen maku.

Pettymyksen aihe

Mantelikinuski Sitkeä rakenne, pliisu
maku.

Tumma Tumma suklaa on hyvää,
mutta perinteinen on parempi.

Helminougat Näyttää hyvältä, mutta
valkosuklaa ei maistu kunnolla.

Likööritryffeli Likööri ei maistu kuin pienenä Tyrni Makeutta kyllä on, mutta tyrni taisi
kitkeryytenä ja sokerina.
unohtua.

tuttuja klassikoita.

ilmaistu sekavasti. Osa konvehdeista
nuhjuisen näköisiä. Konvehtivalikoima
tylsän näköinen ja liian suppea.

Pisteet (0–100)

teltu kauniisti rasiaan. Hyvät maut
niille, jotka pitävät pähkinästä.

valikoimaa, laatuja silti vain kaksi.
Sisältö on siis pettymys sille, joka
luulee saavansa konvehtirasian.
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että sisäkannessa. Konvehtivalikoima
näyttää monipuoliselta.
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Laaja konvehtivalikoima, joka aseteltu
kauniisti muovialustalle. Erilaisia muotoja,
konvehdit erottuvat hyvin toisistaan.

49

Konvehtirasiat ovat joulun klassikkolahjoja. Hinta
& Laatu -vahti päätti selvittää, mitkä rasiat sopivat
parhaiten pukinkonttiin.
Arviointiavuksi pyydettiin
Suklaayhdistyksen pääkaupunkiseudun ryhmä, josta
koottiin nelihenkinen raati.
Yleiseltä makumaailmaltaan suklaakonvehdit olivat
melko pliisuja, vaikka poik-

keuksiakin toki löytyi.
– Voimakkaita makuja ei
jostain syystä uskalleta tehdä. En ymmärrä miksi. Vain
harva syö yksin kokonaista
rasiaa, sen vuoksi valikoimaan voisi hyvin laittaa
rohkeampiakin makuja.
Silloin jokainen voisi valita
sen mukaan, mistä tietää
pitävänsä, Jukka Nummipuro ihmetteli.
Vaikka kyse oli nimenomaan suklaakonvehdeista,
ei suklaa maistunut niissä
aina tarpeeksi.
– Suklaan maku ei saisi
jäädä taka-alalle. Hyvässä
konvehdissa täyte ja suklaa

ovat tasapainossa, Janne
Hirvonen kuvaili.
Suklaiden valikoiman,
tuoksun ja ulkonäön lisäksi arvioitiin myös rasiaa.
Tyylikkäimmät rasiat olisi
voinut nostaa juhlapöytään
sellaisenaan, toisia raati
kritisoi ankean näköisiksi.
Parhaat ulkonäköpisteet
keräsi Fazerin Talvi-rasia,
jonka kantta koristi talvinen maalaus. Aski oli sievä
myös sisältä. Hännänhuipuksi jäi kasarihenkinen
Paradise, jonka raati arvioi
ulkonäkönsä puolesta huonoksi lahjaideaksi.
– Kyllähän se ulkonäkö

vaikuttaa siihen, millainen
tunnelma tulee, kun lahjapaketin avaa, Minna Hirvonen selvensi.
Talvi-rasia keräsi kiitosta myös makumaailmansa
puolesta ja nousikin selväksi testivoittajaksi. Fazerin
rasiat pärjäsivät muutenkin
hyvin, neljä ensimmäistä
rasiaa tuli samalta valmistajalta.
– Niissä oli kuitenkin paljon samoja makuja. Valikoimat saisivat olla vähän monipuolisempia, Nummipuro
summasi.
KUVAT
INKA SOVERI

Mustikka Mustikka maistuu!
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Rohkeampia
makuja,
kiitos!
Fazer jyräsi konvehtirasioiden makutestissä.
Suklaakonvehtien täytevalikoima on monipuolinen, mutta suklaa
jää usein taka-alalle.
Hyvässä konvehdissa
maistuvat sekä kuorrute
että täyte.

havainnollisesti. Selkeä ainesosaluettelo.
Herkullinen mustikkakonvehti.

SUKLAATA!

Konvehtirasioita ja niiden sisältöä
arvioivat Jukka Nummipuro (vas.),
Minna Hirvonen, Janne Hirvonen
sekä Tanja Väänänen Suklaayhdistyksen pääkaupunkiseudun
ryhmästä.

