
SLÕhtulehe apelsinimahlade test 

Testivõitja

Päikesekarva apelsini mahl on see, mille järele sirutub käsi nii rõõmsal kui ka pilves 
päeval, seepärast proovisime oma seekordsel pimetestil vitamiinirohkeid apelsinimahlu. 
Üks mahl võinuks maksimaalselt koguda 100 punkti ja võitja oli ainus, mis korduvalt 
maksimumpunktid pälvis. 

Kuigi eesmärk oli omavahel võrrelda vaid täismahlu, tuli mekkijatel väikese krutskina 
naturaalsete mahlade vahel enda teadmata hinnata ka üht nektarit.
Suurte apelsinimahlasõpradena oli kõigil olemas oma lemmikmahl, ent varasemad eelistused 
testi tulemust ei mõjutanud, sest maitsmine käis traditsiooniliselt pimesi – mahl valati 
proovijaile topsi kannust.
Testis osalenud mahlu hinnati kümnepallisüsteemis, maksimaalselt võinuks üks jook koguda 
100 punkti.
Testi võitis üllataja – Taanis toodetud apelsinimahl, mida žüriiliikmed vaatamata oma suurele 
apelsinimahlaarmastusele polnud seni poeriiuleilt üles leidnud. Tõdemus, et võitja oli 
paljudest konkurentidest pisut kallim, võeti lihtsalt teadmiseks – hea asja eest võibki veidi 
rohkem maksta. Enamik proovijaid kinnitas, et testi võitja on teiste mahladega võrreldes 
päikeselisema värviga, vägagi neutraalne ning seetõttu jooks seda rõõmuga ja palju.
Samas ei pruugi kallid asjad olla alati head: testi kalleim mahl, Brasiilias kasvatatud 
apelsinidest Saksamaal valmistatud biomahl, tuli alles eelviimasele kohale, edestades mahlade 
sekka sokutatud nektarit õige napilt. Mahlade üldarvestuses nektari tulemus siiski arvesse ei 
läinud.
Mitmed apelsinimahlad tundusid olevat pööraselt kanged, kuid, nagu kinnitas Janika Kaur, 
ASi A. Le Coq mittealkohoolsete jookide tootejuht, peab tarbijale jääma võimalus valida 
mitme variandi vahel: lahjendada ise mahl joogiks või pruukida valmis jooki, milles hapete-
suhkrute tasakaal on degusteerijate rühma töö tulemusel ja tarbijauuringute kohaselt eelnevalt 
määratletud. "Tavaliselt ongi naturaalsetes, 100% mahlades suhkrute ja hapete vahekord 
maitsmismeelele harjumatu," sõnas ta.
Oma lemmik tasub apelsinimahladest kindlasti leida, sest vitamiinirohke jook tuleb igal 
aastaajal tervisele kasuks.
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Apelsinimahl (Harboe) - punkte 79
Liitri hind 32.90
100 ml annab 44 kcal
1 l mahla on tehtud 3 kg apelsinidest. Pastöriseeritud. Ainus keeratava korgiga pudelimahl. 
Toodetud Taanis
8 ostaks, 2 mitte

Plussid: Päikeselise värviga mahl. Viljalihaga, apelsinimaitse on olemas. Mõnusalt tummine. 
Pole liiga hapu ega kange. Teiste mahladega võrreldes vägagi neutraalne. Seda mahla jooks 
rõõmuga ja palju.

Miinused: Pole

Cido - punkte 70

Liitri hind 18.50
100 ml annab 44 kcal
Pastöriseeritud, suhkru ja konservandivaba. Pakend keeratava korgiga. Toodetud Lätis.
7 ostaks, 3 mitte

Plussid: Väga normaalne mahl. Silitab meelt, keelt ja neelu. Jääkuubikutega on lausa priima!

Miinused: Tiba vesisevõitu. Lõhn olematu. Väga magus, ilmselt on lisatud ka magusaineid. 
Järelmaitse on lahja.

Säästu - punkte 65

Liitri hind 12.90
100 ml annab 51 kcal
Magustamata mahl, konservandivaba. Pakend rebitav. Toodetud Eestis.
8 ostaks, 2 mitte

Plussid: Tummine ja mahedamaitseline. Mõrkjas, hapukas, apelsinilik. Eeskujulik lõhn, 
hiilgav maitse. Üks õige mahl.

Miinused: Pakendi rebimisega jään hätta, pappi vooderdav kile on nii paks ja vintske, et tuleb 
käärid appi võtta.

Largo - punkte 59

Liitri hind 16.90
100 ml annab 39 kcal
Suhkruvaba, säilitusaineteta. Keeratava korgiga pakk. Toodetud Eestis.
5 ostaks, 5 mitte

Plussid: Täidlane maitse. Intensiivne värv. Tavaline mahl, ei üllatusi, ei traumasid – hea 
grilliõhtujook.

Miinused: Liiga vänge, sülg jääb pärast joomist suhu venima. Mingi kõrvalmaitse on. 
Järelmaitse hapu.



Põltsamaa Premium - punkte 59

Liitri hind 21.50
100 ml annab 43 kcal
Ei sisalda säilitusaineid. Keeratava korgiga pakend. Toodetud Eestis.
5 ostaks, 5 mitte

Plussid: Mõnus viljaliha on sees, maitse naturaalne.

Miinused See nüüd küll mahla ei meenuta. Kange ja iseloomutu, järelmaitse väga hapu, kõht 
hakkab juba pelgalt maitsmisest valutama
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