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TTS testasi neljä edullista, alle 100 € maksavaa mehulinkoa. Laitteet hankittiin verkkokaupoista kesä-
heinäkuussa 2019.  Mehulinko soveltuu hyvin satokauden hedelmien ja vihannesten mehustamiseen. Itse 
valmistaen ja eri raaka-aineita yhdistellen saa juuri sellaisia mehuja kuin haluaa.   Puhdistaminen tuottaa 
kuitenkin sen verran vaivaa, että laite saattaa myös helposti jäädä kaapin pohjalle.  
 
Testatut mehulingot olivat: 

 

Kuva 1. Bosch Vitajuice 2 MES25A0 



 

 

Kuva 2. OBH Nordica Prestige 6749 

 

 

 

Kuva 3. Philips HR 1855/70 

 

 

 



 

Kuva 4. Wilfa JEB 800 S 

 

Näin testi tehtiin 

Suorituskykyä testattiin valmistamalla viittä erilaista mehua. Rinnakkaisia kokeita tehtiin kaksi.  Raaka-aineet 
ja valmis mehu punnittiin. Lingon tehokkuus (hyötysuhde) määritettiin laskemalla mehun paino suhteessa 
raaka-aineiden painoon. Mehun linkoamiseen kulunut aika mitattiin.  Mehustamisen sujuvuutta ja mehujen 
tasaisuutta, vaahtoisuutta ja kuituisuutta (sakeutta) arvioitiin silmämääräisesti heti linkouksen jälkeen ja 
lasiin kaadettaessa 10 min valmistumisen jälkeen.  Myös mehun sekaan joutuneiden siementen, kuorien ym. 
määrä arvioitiin. 
 
Käytettävyyttä ja käyttömukavuutta painotettiin kokonaisarvosanassa enemmän kuin suorituskykyä. 
Laitteista mitattiin melutaso, liitosjohdon pituus, ulkomitat ja paino. Mehulinkojen kokoamista, täyttämistä 
ja käyttöä arvioi kolmen hengen testausryhmä. He arvioivat myös laitteiden puhdistamista, käyttö-
turvallisuutta sekä käyttöohjeita 



 

Kuva 5. Testiryhmä arvioi laitteiden suorituskykyä ja käytettävyyttä valmistamalla niillä erilaisia juures- ja 
hedelmämehuja.  

Valmistetut mehut: 

• omenamehu - 800 g omenoita 
• appelsiinimehu - 1000 g kuorittuja appelsiineja 
• porkkana-vesimelonimehu yhteensä 600 g 
• omena-porkkana-inkiväärimehu yhteensä 600 g 
• varsiselleri-lehtikaali-omena-kurkku-vesimeloni-sitruunamehu yhteensä 600 g 

 

 

Kuva 6.  Mehun valmistukseen voi käyttää satokauden raaka-aineita, vain mielikuvitus on rajana. 



Tulokset 

Taulukko 1. Mehulinkojen tekniset tiedot 

Merkki ja malli 
Bosch VitaJuice 2 
MES25A0 

OBH Nordica Prestige 
6749 

Philips HR 1855/70 Wilfa JEB 800 S 

Valmistusmaa Kiina ei tietoa Kiina ei tietoa 

Maahantuoja 
BSH Kodinkoneet 
Oy 

OBH Nordica Finland 
Oy 

Philips Oy Oy Wilfa Suomi Ab 

Kotisivut www.bosch-home.fi www.obhnordica.fi www.philips.fi www.wilfa.fi 

Hinta, € 98,90  84,90  76,95  99 (tarjoushinta 59) 
Teho, W 700  800  700  800  
Paino, g 3665 3677 3230 3447 
Ulkomitat k x l x 
s, cm 40 x 18 x 33 41 x 21 x 31 40 x 22 x 24 40 x 21 x 29 
Liitosjohdon 
pituus, cm 102 105 84 126 
Syöttöaukon 
halkaisija, mm 75 75 75 85 
Jätesäiliön 
tilavuus, l 2  2  0,9  2,5  
Kannun 
maksimitäyttö. l 1,25  1,2  0,75  1,1  

Varustus 

muovikannu 
puhdistusharja, 
vaahdonerotin 

muovikannu, 
puhdistusharja, 
vaahdonerotin 

muovikannu  muovikannu, 
mehunohjaimen 
tulppa 

Tehonsäätö 2 nopeutta 2 nopeutta 1 nopeus 2 nopeutta 
Imukupit kyllä kyllä kyllä kyllä 
Takuu 2 vuotta 2 vuotta 2 vuotta 2 vuotta 
Käyttöaika 
maksimi 

10 min tehoa 2 käytettäessä 
2 min 

ei mainintaa 3x 1 min (välissä 
minuutin tauko) 

 

Suorituskyky 
 
Tehokas mehulinko mehustaa hedelmät ja vihannekset nopeasti. Kaikki testin laitteet suoriutuivat 600-1000 
gramman raaka-ainemäärän mehustamisesta reilusti alle minuutissa.  Käyttörajoitukset vaihtelevat OBH 
Nordican kahdesta minuutista Boschin 10 minuuttiin. Philipsissä on vain yksi nopeus, joka soveltuu kaikille 
raaka-aineille. Muissa laitteissa on kaksi nopeutta, teho 1 pehmeille ja teho 2 koville raaka-aineille. 
 
Kaikilla lingoilla mehu oli valmistumisen jälkeen kerroksellista, päällä oli vaahtoa ja sakkaa ja alinna kirkasta 
mehua. Mehun sekaan ei juurikaan joutunut siemeniä tai kuorta. Kurkun kuori jää helposti hienontumatta ja 
joissakin käyttöohjeissa kurkku käsketään kuoria. Myös varsiselleri saattaa jäädä osin hienontumatta ja 
päätyä jätesäiliöön.   Boschin ja OBH Nordican kannuissa olevan vaahdonerottimen ansiosta mehu pysyi 
hieman kirkkaampana lasiin kaadettaessa ja sakka jäi kannuun. Sakan voi tietysti käyttää esimerkiksi 
smoothien valmistukseen ja näin saada kaiken hyötykäyttöön.  Mehujen kirkkaudessa oli eroja. Boschin  
mehu oli ehkä muita aavistuksen kirkkaampaa ja Philipsin mehu taas kuituisinta ja sakeinta.   
 
 

http://www.bosch-home.fi/
http://www.obhnordica.fi/
http://www.philips.fi/
http://www.wilfa.fi/


  
 
Kuvat 7 ja 8. Mehun annettiin seisoa 10 minuuttia valmistumisen jälkeen ennen lasiin kaatamista.  Mehun 
seassa oli hyvin harvoin siemeniä tai kuoren paloja.  
 
  

 
 
Kuva 9. Mehujen kirkkaudessa ja sakeudessa oli eroja. On makuasia millaisesta mehusta pitää. 



 
 
Kuva 10. Kannussa oleva vaahdonerottelija estää vaahdon ja sakan joutumisen mehun sekaan lasiin  
 
Linkojen tehokkuudet, eli mehujen saannot, vaihtelivat jonkin verran raaka-aineista riippuen. Luonnollisesti 
runsaasti vettä sisältävistä raaka-aineista (esim. vesimeloni, kurkku) saadaan myös eniten mehua.  
Mehulingoista tehokkain oli Philips, jossa mehun saanto oli 65 %. Muissa laitteissa linkoustehokkuus oli 57-
59 %, mikä tarkoittaa siis mehun määrää suhteessa raaka-aineen määrään.   
 
Mehustaminen onnistui kaikilla laitteilla hyvin, mutta raaka-aineesta 30-50 % meni jätesäiliöön. Linkouksen 
jälkeen kuitujäämät jäävät joko laitteen sisällä olevaan siivilään tai menevät laitteen ulkopuolella sijaitsevaan 
astiaan. Philipsin jäte oli kuivinta ja hienojakoisinta. Myös Boschin jäte oli melko hienojakoista, eikä 
jätteeseen yleensä mennyt isoja hedelmän tai vihanneksen paloja. OBH Nordican ja Wilfan jäte oli 
karkearakenteisempaa, ja sen seassa oli mehustumattomia hedelmän paloja.  Pehmeät raaka-aineet jäivät 
helposti jumittamaan raastinterään OBH Nordicalla.   
 
 
Kokoaminen ja käyttö 
 
Laitteet ovat ulkomitoiltaan melko samankokoisia ja mahtuvat 45 cm korkuisen työpöytätason ja seinäkaapin   
välitilaan.  Linkojen painot vaihtelivat 3,2 kg (Philips) ja 3,7 kg välillä (Bosch ja OBH Nordica). Kaikissa laitteissa 
oli 18 cm pitkä syöttöputki ja syöttöaukon halkaisija oli kaikissa muissa 7,5 cm, paitsi Wilfan syöttöaukko oli 
8,5 cm. Raaka-aineita joutuu kuitenkin yleensä pilkkomaan paloiksi, jotta mehustaminen sujuu joustavasti. 
Liitosjohtojen pituuksissa on eroja ja lyhyt liitosjohto hankaloittaa käyttöä huomattavasti.  Liitosjohtojen 
pituudet vaihtelivat Philipsin 84 cm:n johdosta Wilfan 126 cm pitkään liitosjohtoon. 
 
Laitteiden kokoaminen käyttökuntoon on melko yksinkertaista, mutta vie jonkin verran aikaa. On myös 
tarkistettava, että laite on oikein koottu. Mikään laitteista ei käynnistynyt, mikäli kansiosaa ei ole lukittu 
paikoilleen.  OBH Nordican ja Wilfan siivilän/raastinterän irrottaminen oli melko hankalaa, koska sen 
ympärille jäi vähän sormitilaa.   
 
Boschissa ja Philipsissä kansi lukitaan paikoilleen lingon molemmin puolin olevilla lukitussalvoilla. OBH 
Nordicassa ja Wilfassa kansi lukkiutuu, kun metallinen lukituskahva nostetaan muovikannessa olevaan uraan. 
Kahva on melko jäykkä ja voi ajan myötä kuluttaa lukitusuran rikki.  



 
Laitteiden kannut ovat hyvin toimivia ja tukevia, ja niistä on helppo kaataa mehua lasiin. Wilfan mehunohjain 
on lyhyempi kuin muissa, eikä se asetu tiiviisti kannuun, joten mehustettaessa osa mehusta saattaa valua ohi 
kannun pöydälle. Boschissa on hyvä irrotettava tippalukko ja Wilfassa mehunohjaimen tulppa.  OBH Nordican 
kannun kannen paikoilleen laittaminen ja pois ottaminen vaatii asettelua ja on hieman hankalaa. 
 

 
 
Kuva 11. Mehua saattaa valua mehustettaessa työtasolle, jos mehunohjain on lyhyt. 
 

 
 
Kuva 12. Mehujen kaataminen lasiin onnistui hyvin kaikista kannuista.  
 
 
 
 



Turvallisuus 
Kaikki mehulingot pysyvät tukevasti paikoillaan käytön aikana ja pohjassa olevat imukupit varmistavat pidon.  
Mikään laitteista ei käynnistynyt, mikäli kansiosaa ei ole lukittu paikoilleen.     
 
Puhdistaminen 
Mehulingoissa on useita irrotettavia osia ja niissä uria sekä syvennyksiä. Osat kestävät vesipesun, mutta 
puhdistaminen on työlästä.  Boschin, Philipsin ja OBH Nordican moottoriosasta irrotettavat osat voi pestä 
astianpesukoneessa, paitsi OBH Nordican siivilää ei voi. Wilfan käyttöohjeessa ei mainita konepesua.  
Siiviläosan puhdistaminen on hankalaa. Testissä siivilät eivät puhdistuneet astianpesukoneessa, vaan vaativat 
alkupuhdistuksen harjalla. Samalla vaivalla siivilän puhdistaa kokonaan käsin. Boschin vakiovarustukseen 
kuuluu harja, joka soveltuu tavallista tiskiharjaa paremmin siiviläosan puhdistamiseen.  OBH Nordican 
mukana tulee myös puhdistusharja, mutta sen käytettävyys on heikko. 
 
Boschin runko-osan valkea ulkopinta saattaa värjäytyä voimakkaanvärisistä raaka-aineista, esim. 
punajuuresta tai porkkanasta, mutta testeissä tällaista ei tullut esiin. 
 
Philipsin mehulinko koettiin helpoimmaksi puhdistaa, koska siivilän kuperan muodon ansiosta kansiosaan ja 
siivilään kertyy vähiten jätettä. Matala jätesäiliö on myös helpompi puhdistaa kuin muiden laitteiden korkeat 
säiliöt. Lisäksi Philipsissä on Quick clean puhdistustoiminto, jonka luvataan helpottavan puhdistamista. 
Toimintoa kokeiltaessa siitä ei kuitenkaan koettu olevan merkittävää hyötyä.  
 
 

 
 
Kuva 13.  Jätettä kertyy runsaasti. 



 
 
 
Kuva 14. Philipsin jätesiivilään ja kanteen kertyy huomattavasti vähemmän jätettä kuin muissa testatuissa 
laitteissa. 
 
 
 

 
 
Kuva 15. Philipsin ja OBH Nordican vakiovarusteena on puhdistusharja. 
 
 
 
 



Laitteiden käyntiääni 
Laitteiden melutasot mitattiin TTS:n testitilassa metrin korkeudelta ja puolen metrin etäisyydeltä laitteesta. 
Äänitasot mitattiin mehustamalla appelsiineja teholla 1 ja omenoita teholla 2. Philipsillä käytettiin samaa 
tehoa molemmille raaka-aineille. Kaikki laitteet olivat melko kovaäänisiä. Käytön aikainen äänitaso riippuu 
myös mehustettavista tuotteista. Mitatut äänitasot vaihtelivat 62-75 desibelin välillä. Testin äänekkäin laite 
oli Philips 69-75 dB(A). Kaikki muut kolme olivat käyntiääneltään melko samankaltaisia ja äänitasot vaihtelivat 
62-73 dB(A).   

 
Käyttöohjeet 
Käyttöohjeet olivat melko suppeita, mutta laitteiden helppokäyttöisyyteen nähden sisällöltään riittäviä. 
Philipsin käyttöohjeet oli esitetty etupäässä kuvina. Käyttöohjeissa oli niukasti ohjeita mehujen 
valmistukseen. Lisäksi olisi hyvä ohjeistaa, että esimerkiksi runsaasti tärkkelystä sisältävät raaka-aineet eivät 
sovellu mehustettaviksi. 
 
 
Yhteenveto 
Laitteiden suorituskyky ja käytettävyys arvioitiin ja laitteille annettiin kokonaisarvosana. Suuria eroja 
laitteiden välillä ei ollut, mutta kokonaisuutena parhaimmaksi arvioitiin Philips. Philips oli puhdistus-
ominaisuuksiltaan muita parempi ja sen mehun saanto oli kaikkein suurin.  
 
 
Taulukko 2.  Yhteenveto suorituskyvystä ja käytettävyydestä 

 Bosch Vitajuice 2 
MES25A0 

OBH Nordica 
Prestige 6749 

Philips HR 1855/70  Wilfa JEB 800 S 

Suorituskyky 

Lingon 
tehokkuus 
(mehun määrä 
% raaka-
aineiden 
määrästä) 

59 % 57 % 65 %, suurin saanto 58 % 

Mehun laatu Kerroksellinen mehu 
kannussa.  
Lasiin kaadettaessa 
mehu tasaista ja 
kirkasta, mehussa 
hieman vaahtoa ja 
sakkaa pinnalla.  
 
Kannuun jää runsaasti 
sakkaa ja vaahtoa. 
 
kirkkain mehu 
 

Kerroksellinen 
mehu kannussa. 
Lasiin kaadettaessa 
mehu tasaista ja 
kirkasta, mehussa 
hieman vaahtoa ja 
sakkaa pinnalla.  
 
Kannuun jää 
runsaasti sakkaa ja 
vaahtoa. 

Kerroksellinen 
mehu kannussa. 
Lasiin kaadettaessa 
mehu sakeahkoa ja 
sameahkoa, 
mehussa eniten 
sakkaa ja vaahtoa 
pinnalla. 
 
Kannuun jää 
runsaasti sakkaa ja 
vaahtoa. 
 
samein mehu 

Kerroksellinen mehu 
kannussa. Lasiin 
kaadettaessa mehu 
tasaista ja kirkasta, 
mehussa hieman 
vaahtoa ja sakkaa 
pinnalla. 
 
Kannuun jää 
runsaasti sakkaa ja 
vaahtoa. 

Jätteen laatu Jäte kosteaa, määrä 
35-50 % riippuen 
raaka-aineesta.  

Jäte kosteaa, 
määrä 30-50 % 
riippuen raaka-
aineesta 
 

Jäte kuivinta, 
määrä 25-45 % 
riippuen raaka-
aineesta. 
 
+ vähiten jätettä 

Jäte kosteaa, määrä 
35-50 % riippuen 
raaka-aineesta. 
 
 
 



 Bosch Vitajuice 2 
MES25A0 

OBH Nordica 
Prestige 6749 

Philips HR 1855/70  Wilfa JEB 800 S 

Käytettävyys 
Käytön 
helppous 
 
 
 
 
 
 
 

+ helppo koota ja 
purkaa 
  
kannen lukitseminen 
ylös nostettavilla 
lukitussalvoilla 
helppoa, mutta 
laitteen oltava oikein 
koottu 
 
+ toimiva tippalukko 
 
+ kannussa tukeva 
kahva ja hyvä 
kaatonokka 
 
+ erillinen 
vaahdonerottelija, 
toimii hyvin mehua 
lasiin kaadettaessa  
 
mahtuu säilytykseen 
45 cm työpöytätason 
ja seinäkaapin   
välitilaan 
 
+ suurin kannu, max 
täyttömäärä 1,25 l 
 
kaksi nopeutta, 1 
pehmeille ja 2 koville 
raaka-aineille 
 
+ helppokäyttöinen 
nopeusvalitsin  

± helppo koota ja 
purkaa, paitsi 
siivilän 
irrottaminen melko 
hankalaa, koska 
vähän sormitilaa 
 
kannen 
lukitseminen ylös 
nostettavalla 
lukituskahvalla 
helppoa, mutta 
laitteen oltava 
oikein koottu. 
 
-melko jäykkä 
lukitussalpa voi 
rikkoa ajan myötä 
kannen 
lukitusuran. 
 
+ kannussa hyvä 
kaatonokka 
 
-kannun kannen 
paikoilleen 
laittaminen ja pois 
ottaminen vaatii 
asettelua ja on 
melko työlästä. 
 
+ erillinen 
vaahdonerottelija, 
toimii hyvin mehua 
lasiin kaadettaessa 
 
mahtuu 
säilytykseen 45 cm 
työpöytätason ja 
seinäkaapin   
välitilaan 
 
kaksi nopeutta, 1 
pehmeille ja 2 
koville raaka-
aineille 
 
+ helppokäyttöinen 
nopeusvalitsin  

+ helppo koota ja 
purkaa  
 
kannen 
lukitseminen ylös 
nostettavilla 
lukitussalvoilla 
helppoa, mutta 
laitteen oltava 
oikein koottu 
 
+ kannussa tukeva 
kahva ja hyvä 
kaatonokka 
 
mahtuu 
säilytykseen 45 cm 
työpöytätason ja 
seinäkaapin   
välitilaan 
 
kevyin 
 
-lyhyin liitosjohto 
 
-pienin jätesäiliö 
0,9 litraa, täyttyy 
nopeasti 
 
-pienin kannu, max 
täyttömäärä 0,75 
litraa 
 
yksi nopeus 
soveltuu kaikille 
raaka-aineille 
 
+ helppokäyttöinen 
nopeusvalitsin  
 
+ liitosjohdon voi 
kelata pohjassa 
olevan uran 
ympärille 
säilytyksen ajaksi 
 

±helppo koota ja 
purkaa, paitsi siivilän 
irrottaminen melko 
hankalaa, koska 
vähän sormitilaa 
 
kannen lukitseminen 
ylös nostettavalla 
lukituskahvalla 
helppoa, mutta 
laitteen oltava oikein 
koottu. 
 
-melko jäykkä 
lukitussalpa voi 
rikkoa ajan myötä 
kannen lukitusuran. 
 
-lyhyt mehunohjain 
ei asetu tiiviisti 
kannuun, 
mehustettaessa osa 
mehusta saattaa 
valua ohi kannun 
pöydälle  
 
+ mehunohjaimessa 
tulppa 
 
+ kannussa hyvä 
kaatonokka 
 
mahtuu säilytykseen 
45 cm työpöytätason 
ja seinäkaapin   
välitilaan 
 
+ pisin liitosjohto 
 
+ halkaisijaltaan 
suurin syöttöaukko 
  
+ suurin jätesäiliö 2,5 
litraa 
 
kaksi nopeutta, 1 
pehmeille ja 2 koville 
raaka-aineille 
 
+ helppokäyttöinen 
nopeusvalitsin  
 
 



 Bosch Vitajuice 2 
MES25A0 

OBH Nordica 
Prestige 6749 

Philips HR 1855/70  Wilfa JEB 800 S 

Puhdistaminen 
 
 
 
 

+ kaikki osat voi pestä 
astianpesukoneessa 
 
-hankala puhdistaa, 
koska paljon 
puhdistettavia osia, 
joissa uria ja 
syvennyksiä 
 
+ mukana hyvä 
puhdistusharja siivilän 
puhdistamiseen 
 
-jätesäiliön syvyys 
hankaloittaa 
puhdistamista 
 
runko-osan valkea 
ulkopinta saattaa 
värjäytyä 
voimakkaanvärisistä 
raaka-aineista, esim. 
punajuuri tai porkkana 

siivilää lukuun 
ottamatta muut 
osat voi pestä 
astianpesukoneen 
yläkorissa. 
 
-hankala puhdistaa, 
koska paljon 
puhdistettavia osia, 
joissa uria ja 
syvennyksiä 
 
mukana 
puhdistusharja, 
mutta sen 
toimivuus huono 
 
-jätesäiliön syvyys 
hankaloittaa 
puhdistamista 
 
 

+ kaikki osat voi 
pestä 
astianpesukoneess
a 
 
+ koneessa quick 
clean 
esipuhdistustoimin
to. 
 
testatuista helpoin, 
mutta silti melko   
hankala puhdistaa, 
koska paljon 
puhdistettavia osia, 
joissa uria ja 
syvennyksiä.  
 
+ kansiosaan kertyy 
vähiten jätettä, 
samoin siivilään 
kertyy vähiten 
jätettä kuperan 
muodon ansiosta. 
 
+ matala jätesäiliö 
helppo puhdistaa, 
mutta vaatii harjan 
käyttöä 
 

kaikki osat 
moottoriosaa lukuun 
ottamatta voi pestä 
vedessä. 
Käyttöohjeessa ei 
mainintaa 
koneastianpesusta. 
 
-hankala puhdistaa, 
koska paljon 
puhdistettavia osia, 
joissa uria ja 
syvennyksiä 
 
-jätesäiliön syvyys 
hankaloittaa 
puhdistamista 
 

Melu 
 
 

melko kovaääninen 
teho 1 62-72 dB 
teho 2 64-73 dB 

melko kovaääninen 
teho 1 64-70 dB 
teho 2 69-72 dB 

-kovaäänisin 
yksi teho  
 69-75 dB 
 

melko kovaääninen 
teho 1 63-70 dB 
teho 2 66-70 dB 

Turvallisuus 
 
 
 

+ pysyy tukevasti 
paikoillaan käytön 
aikana 
 
+ laite ei käynnisty, 
mikäli kansiosaa ei ole 
lukittu 

+ pysyy tukevasti 
paikoillaan käytön 
aikana 
 
+ laite ei käynnisty, 
mikäli kansiosaa ei 
ole lukittu 

+ pysyy tukevasti 
paikoillaan käytön 
aikana 
 
+ laite ei käynnisty, 
mikäli kansiosaa ei 
ole lukittu 
 

+ pysyy tukevasti 
paikoillaan käytön 
aikana 
 
+ laite ei käynnisty, 
mikäli kansiosaa ei 
ole lukittu 

Käyttöohjeet 
 
 
 
 

suppeahko, mutta 
riittävä käyttöohje 

suppeahko, mutta 
riittävä käyttöohje 

suppeat, mutta 
riittävä, pääosin 
kuvalliset 
käyttöohjeet 

melko suppea, mutta 
riittävä käyttöohje 

Arvosana 3,5 3 4 3 
 

 

 
 


