test
De ypperste babynumser har testet bleer.
Øverst fra venstre: Natalie med Benedicte,
Nanna med Karl Christian og Thea med Benedikte. Nederst fra venstre: Line med Valdemar,
Cecilie med Sofus og
Lise med Carl.
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Tis på tøjet, våde lagner, rød numse. Den
forkerte ble kan blive en rigtig øv-oplevelse for
dig og din baby. Men hvilken kan du stole på?
Mødregruppen er på sagen!
TEKST eline holm FOTO maria sattrup og KLAUS RUDBÆK

Ultratynd

Testens billigste

Svanemærket lavpris

Et sikkert valg

Perfekt pasform

Grøn og god
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FØRSTEHÅNDSINDTRYK Kæmpe smil, da pakken åbnes, og et fedt motiv af en gris åbenbares. Stilrent og børneagtigt på en gang.
Kunne vi ikke få det uden på pakken? Selve
bleen er meget tynd – hvordan skal det nu gå?

FØRSTEHÅNDSINDTRYK He, he, babyen på
forsiden har svenskerhår! Jovist, alle babyer
er søde, men sammen med den simple, gammeldags grafik bliver udtrykket lidt 1980’erdiscountagtigt. Selve bleen er fin og tynd, men
overfladen føles lidt kradsende.

FØRSTEHÅNDSINDTRYK Sikke en sød baby
på forsiden! Den har man lyst til at tage med
hjem. Giraf-motivet på selve bleen fanger babys
øje, og så er man jo allerede foran på point i
puslekampen. Kvaliteten er en smule tyk, men
dejlig blød. Og så er bleen svanemærket – flot
til den pris.

FØRSTEHÅNDSINDTRYK Slap af, for et logo!
Det fylder nærmest hele pakken, men bevares,
det er jo også et brand, der siger kvalitet. Selve
bleen er udstyret med et sødt, detaljeret print.
Ja, der er gjort noget ud af det, og vi får fornemmelsen af at være i den dyre ende. Eneste
anke: Posen har ikke et håndtag, så den er irriterende at slæbe på.

FØRSTEHÅNDSINDTRYK Ahhh … de douce farver gør godt i virvaret af farvestrålende blepakker. Også motiverne på bleerne (flere forskellige i pakken) siger klassisk og enkelt design.
Jo, det tæller også! Desuden endelig en pakke
med et ordentligt håndtag – en ofte overset,
men vigtig, detalje!

FØRSTEHÅNDSINDTRYK Grønt græs, grønt
logo, nøgen baby. Ja, vi har forstået, at den er
miljøvenlig! Selve bleen er kun udsmykket med
et par små abefigurer, hvilket fuldender det
naturlige look. Dejligt, at der (trods alt) er
brugt lidt plastik på at lave et håndtag, så pakken nemt kan fragtes ud af supermarkedet.

PASFORM Den sidder jo som hånd i handske!
Bleen er udstyret med elastikbånd både på ryggen og i benene, så den former sig perfekt efter
babys buttede bagdel. En smule mere blødhed
ville fuldende fornemmelsen af at svøbe vidunderet i en luksusble.

PASFORM Ikke den mest elastiske lille fætter,
men den formår alligevel at slutte godt til. Velcrolukningerne er lige hidsige nok – faktisk er
de så svære at få åbnet, at bleen i nogle tilfælde
allerede er en smule medtaget, før den kommer
på. Til gengæld sidder den godt fast!

SUGEEVNE Zzz … baby slumrer trygt natten
igennem uden uheld, og selv om det går hu-hej
med kravleriet hele dagen, fornægter den elastiske udformning sig ikke: Libero holder på
sagerne til topkarakter.

SUGEEVNE Tissetår, kom bare an! Her slipper
ikke en dråbe igennem. Og ventilationen kan
også et eller andet, for der er heller ingen røde
numser at spore. Alle er glade!

Levevis
Maxi bleer, str. 4 (7-18 kg), 31 stk., 55 kr. i Føtex
Pris pr. stk. 1,80 kr.

PASFORM Hm, den ser bred ud. Men på med
den, og så sidder den faktisk godt! Går dejlig
højt op i ryggen og slutter til, også om et smalt
barn. De brede lukninger giver fornemmelsen
af, at den bliver, hvor den skal.
SUGEEVNE Bleen reklamerer med systemet dry
lock, som skulle være superabsorberende trods
den tynde kerne. Meningerne er delte: En baby
sover 14 timer i træk og vågner op med en blytung ble. Alligevel føltes numsen tør, og intet
er sluppet ud over blekanten. Mor er imponeret! En anden baby tisser igennem flere gange.
Mor er ikke imponeret! Måske dur den kun til
nogen babyer?
PENGENE VÆRD?
Billig, allergitestet,
miljøvenlig – tjek!
De forskellige oplevelser med sugeevnen trækker ned.

NETTO
Bleer, Maxi, str. 4 (8-18 kg), 70 stk., 76 kr. i Netto
Pris pr. stk. 1,07 kr.

PASFORM ‘Hold da op, forsvinder min lille
baby mon helt i den?’ tænker en mor, da hun
åbner pakken. Bleen ser stor ud, men den passer jo også helt op til 18 kilo. På kommer den
dog, og hov – nu sidder den faktisk fint.
SUGEEVNE Leg, lur, spisetid, sovetid – bleen
klarer det hele! Selv ikke 12 timers nattesøvn
kan gøre kål på bleen, der stadig holder på
vandet. Den lidt kradsende overflade bekymrer mødrene, men babyerne virker ikke det
mindste generede. Og det er jo det vigtigste!
PENGENE VÆRD?
Ja! På grund af
den gode pris, de
tørre numser og de
glade babyer er vi
villige til at tilgive
discountlooket.

Rema1000
Bleer, str. 4 (7-16 kg), 50 stk., 54 kr. i Rema1000
Pris pr. stk. 1,08 kr.

PASFORM Trods den lidt tykke kvalitet sidder
bleen rigtig godt og slutter fint til om både
mave og lårbasser. Lukningerne kan være en
smule genstridige at få åbnet, men det tilgiver
vi på grund af den fine pasform.
SUGEEVNE Jamen altså, babyerne kan jo kravle
og sove lige så tosset, de vil. Der er ingen uheld
her. Når de små balder tilmed føles dejligt
tørre, selv om der er fyld i bleen, er mor glad!
PENGENE VÆRD? Om
den er. Tænk engang,
at en god ble kan købes
for så billige penge –
endda med ‘svanemærket’ samvittighed!

Pampers
Pampers Baby Dry, str. 4 (7-18 kg), 50 stk., 135 kr.
Pris pr. stk. 2,7 kr.

PASFORM Sidder supergodt. Velcrolukningerne er dog ret smalle – kommer bleen mon
til at rutsje rundt under tøjet? I løbet af dagen
er der ingen problemer, men om natten roterer bleen en smule, måske på grund af de lidt
klejne lukninger.
SUGEEVNE Denne models force er, at den har et
ekstra sleep layer, som gør, at den skulle kunne
holde måsen tør i op til 12 timer. Og den holder
da også helt eminent på fugten: Selv efter en
lang nat er der ikke bølgegang i bleregionen, og
numsen føles fin tør.
PENGENE VÆRD? Et
dyrt, men sikkert valg –
hvis favorit-lavprismærket er udsolgt.

Libero
Libero Comfort, str. 4 (7-14 kg), 54 stk., 140 kr.
Pris pr. stk. 2,6 kr.

PENGENE VÆRD? Ja, hvis du går efter perfekt
pasform, fint design og en praktisk bærepose.
Til den pris kunne vi dog godt ønske os lidt
mere blødhed.

Coop
Änglamark Maxi (7-16 kg), 56 stk., 80 kr.
Pris pr. stk. 1,4 kr., i SuperBrugsen.

PENGENE VÆRD? Ja,
hvis du lægger vægt på
miljøvenlighed – og
selvfølgelig en tør numse
– frem for fancy farver
og ble-lir, er dette en ble
for din baby!

mødregruppens
FavoriT
86

vORESBØRN.DK

vORESBØRN.DK

87

