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Tänd inte med de här … 
Tändvätska, förrädiskt enkelt att tända grillen med. Men du 

måste hälla mycket på kolen för att den ska brinna, varken 

bra för miljön eller hälsan. Dessutom kan det lukta illa och ge 

smak åt maten. Tändvätskor säljs under en rad märkesnamn. 

Vi köpte ett urval i olika butiker och på bensinmackar. Samtli

ga utom Landmann från KRauta är märkta som hälso skadliga. 

De är petroleumprodukter, och de flesta, utom Eldorados 

tändvätska från Hemköp och Landmanns från KRauta, inne

håller paraffin. 

Eldorados tändvätska är baserad på nafta och Landmanns 

på råolja, det betyder att de är mindre rena vätskor. Båda är 

lågprisprodukter och kostar 28 respektive 35 kronor. 

Dyrast är TGul för 49 kronor och Grunda tändvätska för 

48 kronor. Ica säljer sin egen tändvätska för 28 kronor litern 

och Coop Forum Grilla med glöd för 29 kronor.

… utan hellre med de här 
Tändgelé innehåller denaturerad etanol, en ren naturprodukt. 

Men var försiktig vid grillen, det tänder lätt. Etanol har lägre 

flampunkt än paraffin, flaskan är märkt Mycket brandfarligt.  

TGul Biogel, 35 kronor/liter, köpt på bensinmack. 

Tändblock eller tändkuber innehåller paraffin i fast form. De 

förångas inte på samma sätt som paraffin i flytande form, och 

det kan inte åka ner i lungorna om ett barn skulle smaka på  

det. TGul pocket: 54 kronor/25 block, Weber tändkuber:  

29 kronor/24 kuber. Köpta i färg respektive Järniabutik. 

Braständare. Det finns flera olika typer. Burner innehåller por

tions påsar med paraffin i pulverform, 99 kronor/100 påsar. Ica 

Maxi. Flames är kuber som består av 60 procent paraffin och 

40 procent trä. 45 kronor/96 briketter. Köpt i färgbutik. Fire Up 

är kuber av komprimerade furuspån och vegetabilisk olja, en ren 

naturprodukt. 39 kronor/påse. Clas Ohlson.

Tändpapper. Gastro tändpapper, tillverkat av Hammarö, är 

märkt Bra miljöval. Består av stearin och klorfri pappersmassa, 

en ren naturprodukt. 22 kronor/18 papper. Coop Forum.

Kolkassett, skorstens-
tändare, finns i flera 

varianter men idén är 

densamma: Du fyller 

behållaren med 

kol och tänder 

på underifrån 

med braständare 

av något slag. Lite 

tidningspapper kan 

också vara god hjälp för 

att få fyr på brasan. Luftdraget 

i behållaren gör att elden tar sig snabbt. 

När kolen tagit sig hälls den ut bland 

övrig kol i grillen och får fortsätta 

brinna till fin glöd där. Pris cirka 

90–200 kronor.

Elektrisk grilltändare säljs numera 

i de flesta butiker med grilltillbe

hör. Du lägger gaffeln under kolen, 

som enkelt värms upp till glöd. 

Nackdelen är att du måste vara 

nära ett eluttag. Pris cirka 100–300 

kronor.

Värme pistolen Looft 

lighter tänder med 

varmluft ”på 60 

se kunder 

utan tänd

väts ka”. 

Miljö

vänlig 

men dyr, 

cirka 500 

kronor i butiker som säljer grill tillbehör.

... eller de här




