25. november 2013
Mødregruppe i Vores Børn:

Discountbleer bedst i hverdagstest
Både i laboratoriet og i ’virkeligheden’ er REMA 1000s discountbleer bedst i test. Det kan man nu
konkludere efter, at en mødregruppe i det seneste nummer af bladet Vores Børn har testet og kåret
discountkædens billige bleer som de bedste. Som eneste mærke modtog discountkædens bleer seks ud af
seks stjerner.
Bleer er uden tvivl det, der fylder mest på småbørnsfamiliernes husholdningsbudget. På en god dag kan der
snildt ryge 7-10 bleer, og så er pakken hurtigt tom igen. Men gode bleer behøver ikke koste en formue.
Faktisk er nogle af de billigste også de bedste.
I hvert fald hvis du spørger en mødregruppe, der i det seneste nummer af bladet Vores Børn har testet og
kåret REMA 1000s bleer som de bedste. Discountkædens bleer er med 1,08 kr. pr. styk for størrelse 4 (7-16
kg) blandt de billigste i testen, der også tæller bleer fra Levevis, Netto, Pampers, Libero og Coop.
Dermed er mødregruppen på linje med en laboratorietest af bleer, som Søndagsavisen offentliggjorde i
marts 2012. Her vandt discountkæden testen foran seks andre mærker.
’Svanemærket lavpris’
En af de ting, som mødregruppen fra Vores Børn fremhæver, er, at bleerne – trods den lave pris – er
svanemærket.
Om pasformen siger mødregruppen bl.a.:
”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.”
Om sugeevnen lyder det:
”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!”
Mødregruppen konkluderer: ”Tænk engang, at en god ble kan købes for så billige penge – endda med
‘svanemærket’ samvittighed!”.
Testens øvrige mærker får enten fire eller fem stjerner.
Vinder i laboratorietest
I Søndagsavisens laboratorietest fra marts 2012 vandt REMA 1000s bleer testen, fordi ”de er mest tætte og
efterlader mindst fugt mod barnets hud”. Testen blev gennemført af Franck Courtray, leder af laboratoriet
Courtray Consulting, som har specialiseret sig i at teste bleer.
De Svanemærkede bleer fra REMA 1000 er desuden astma- og allergimærkede.

Om REMA 1000

REMA 1000 er en landsdækkende discountkæde med fokus på kvalitet til lave priser. Under overskriften Discount med
holdning arbejder REMA 1000 ud fra det tankesæt, at det er muligt at have en klar holdning til varernes kvalitet
samtidig med, at varerne sælges til discountpris. Blandt REMA 1000s mærkesager er kampen mod madspild,
samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse og udviklingen af økologien i samarbejde med Gram Slot. REMA 1000 er
medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel og har flere fairtrade mærkede varer i sortimentet. Som den eneste kæde
herhjemme har REMA 1000 en målsætning om at indføre 100 % certificeret palmeolie i kædens egne varer inden
udgangen af 2015. REMA 1000s butikker er drevet efter en franchisemodel med selvstændige, lokalkendte købmænd i
spidsen for den enkelte butik. REMA 1000 har i alt 247 butikker fordelt over hele landet (november 2013).
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