
Adexis danska glassmaskin slår knockout på internationella märken  

Adexis eget märke Melissas nyaste glassmaskin slår flera av de stora kända utländska märkena 

såsom Kitchen Aid och Kenwood i den danska konsumentorganisationens (Forbrugerrådet Tænk) 

senaste test av glassmaskiner.  

Tystgående med ett utmärkt resultat  

Vinnarresultatet och äran av Forbrugerrådet Tænks eftertraktade stämpel, Bäst i test, för 

glassmaskinen Melissa ICE-2081, väcker stor entusiasm i personalgruppen hos Adexi:  

"Det är ju helt fantastiskt att vår glassmaskin kan slå stora märken som Kenwood och Kitchen Aid. 

Det har varit en bra utvecklingsprocess i skapandet av Melissa-glassmaskinen, där expertis och 

prioritering av kvalitet nu har fått sin belöning. Så ja, vi är stolta över vår produkt", berättar Frank 

Jøhnke, försäljnings- och marknadschef hos Adexi.  

Och försäljningschefen och teamet hos Adexi har god anledning att vara nöjda när man ser på den 

danska konsumentorganisationens granskning av deras glassmaskin Melissa ICE-2081.  

Tænk har testat 16 olika glassmaskiner. I testet har man bl.a. tittat på maskinens kvalitet, hur enkel 

och intuitiv den är att använda och hur hög ljudnivå den har. Man har i testet givetvis också, som 

den viktigaste parametern, bedömt hur läcker glass som maskinen kan laga. Adexis Melissa-maskin 

flyger upp på en klar förstaplats. 

Enligt testets resultat är maskinen nämligen utmärkt när det gäller att laga de tre olika typerna av 

glass som testpanelen har kört på maskinerna. Maskinen är också enkel att tillgå och använda. 

Melissa är dessutom en av testets maskiner med lägst ljudnivå, vilket absolut måste vara avgörande 

för konsumenten, eftersom en glassmaskin ska vara igång en period tills glassen är färdigrörd.  

Maskinen får ros från flera håll 

Flera kunder har rosat glassmaskinens minimalistiska, industriella design och även Forbruger-

guiden.dk ger Melissa en klapp på axeln: 

"Melissa ICE – 2081 är ett bra val för konsumenter som önskar en glassmaskin som experterna har 

uttryckt sig positivt om och som samtidigt inte kostar så mycket pengar", rekommenderar de på sin 

hemsida.  

Forbruger-guiden.dk betonar också fördelen med den inbyggda kompressorn som blixtsnabbt kan 

kyla ner glassmassan så att du på max. 1 timme har en färdigrörd glass. 


