
Kókuszvíz 
A kókuszvíz a friss, zöld kókuszdió kellemes, 

lágy ivóleve. Minél fiatalabb és éretlenebb a 

kókuszdió, annál több kókuszvizet és 

kevesebb pépet tartalmaz. 

A kókusztej ezzel szemben az érett kókuszdió 

fehér húsa, vízzel összekeverve, majd 

kipréselve. 

A folyadékveszteséghez (hőhatás, fizikai 

aktivitás, láz- vagy hasmenés okozta) mindig 

társul a nélkülözhetetlen ásványi anyagok 

vesztesége is. 

A kókuszvíz képes ezeket a veszteségeket 

természetes úton pótolni.  
A magas elektrolit tartalmának köszönhetően 

izotonikus italként szolgál és különösképpen 

alkalmas általános frissítő italként is.  

A kókuszvíz jelentős előnyökkel rendelkezik, 

melyek megfelelnek a divatos vásárlói 

elvárásoknak: 

• Természetes 
• Alacsony kalóriatartalom 
• Alacsony cukortartalom 
• Zsírszegény 
• Magas ásványi anyag és vitamin tartalom 
• Vegán

A kókuszvíz jóval több, mint egy divathullám. 

Jelenleg is biztos helye van a piacon és az 

átlagos növekedési üteme több mint évi 25%-

os, melynek köszönhetően a 2016-os évben 

2,2 milliárd USA dollárra emelte a 

palackozott/csomagolt kókuszvíz piac 

értékét. 

Piackutatók elemzései szerint, további 

jelentős növekedés várható, értékben a 

palackozott/csomagolt kókuszvíz elérheti a 

8,3 milliárd USA dollárt az elkövetkező 5 

évben. 

A kókuszvíznek sajátos íze van, mandula-

szerű, édeskés, amely tökéletesen 

kombinálható más ízekkel, mint a 

gyümölcsök, gyógynövények vagy virágok. 

A kókuszvíz tartalmú italok különféle 

célcsoportoknak alkalmasak – 

sportolóknak, gyermekeknek, 

természetjáróknak, időseknek, stb. 

Az AKRAS cég segít megtalálni a megfelelő 

terméket, ami a legmegfelelőbb az Ön által 

kiválasztott célcsoportnak.   
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COCONUTWATER 
Kókuszvíz italalapokat kínálunk, különböző ízekben, szénsavas és szénsavmentes ital 

változathoz, melyek egyedien tervezhetők kívánság szerint. 

Legyen az cukormentes, alacsony kalóriatartalmú vagy kizárólag természetes 

alapanyagokat tartalmazó készítmény, az AKRAS kutató-fejlesztő csapata képes 

kifejleszteni innovatív kókuszvíz tartalmú italokat. 

Gondosan kiválogatott és a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelő 

alapanyagok kerülnek felhasználásra. A kókuszvíz italalapok aszeptikusan kerülnek 

letöltésre bag-in-box-ba vagy hordóba. 

Italalapok gyümölcslé tartalmú italokhoz 

Italalap termékszám megjegyzés adagolás 

Citrom – Kókuszvíz italalap 487 / 17 A n al uc 15 kg / 1000 l 

Mangó - Menta - Kókuszvíz italalap 487 / 17 B n al uc 15 kg / 1000 l 

Citrom - Kókuszvíz italalap 487 / 17 C n na uc p st 10 kg / 1000 l 

Mangó - Menta - Kókuszvíz italalap 487 / 17 D n na uc p st 15 kg / 1000 l 

Licsi - Kókuszvíz italalap 487 / 17 E n a na uc p st 11 kg / 1000 l 

Ananász - Kókuszvíz italalap 487 / 17 F n na uc p 10 kg / 1000 l 

Maracuja - Kókuszvíz italalap 487 / 17 G n a na uc p st 10 kg / 1000 l 

Abbr.: a – aroma / flavouring, n – natural flavour, na - non alcoholic, al - alcoholic, c - coloured, uc - 

uncoloured, nc - naturally coloured, p - preserved, st - stabilized, em - emulsified, pf - process flavour, 
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