
ZNAMKA, 
PONUDNIKI 

Biona Organic – 400 ml 
Chaokoh - 165 ml 

Svilna pot 
Essential Organic - 

400ml Malinca 
Rapunzel - 400 ml 

Shan Shi - 400 ml 
Z glavo v nabavo 

Vegalife - 400 ml 
Norma in Vegalife 

Energijska 
vrednost  

171 kcal / 100 g 180 kcal / 100 g 171 kcal / 100 g 194 kcal / 100 g 209 kcal / 100 g 180 kcal / 100 g 

Sestavine kokos, voda, guar gumi kokos, antioksidant E330 kokos, voda kokos, voda 

kokos, voda, guar moka, 
karboksimetil celuloza, 
polisorbat 60, natrijev 

metabisulfit 

kokosov ekstrakt, guar 
gumi 

Količina 
vode  

200 ml 
(na embalaži 

navedeno 50 %) 

maščoba se od  
vode ne loči 

150 ml  
(na embalaži  

navedeno 45 %) 

170 ml  
(na embalaži 

navedeno 33 %) 

80 ml  
(na embalaži  

navedeno 20 %) 

150 ml  
(na embalaži delež vode 

ni naveden) 

Okus nežen, prijeten drugačen, bolj slan nežen, zelo prijeten nežen, prijeten 
malce bolj sladkast od 

večine ostalih 
nežen, prijeten 

Tekstura rahlo zrnata gladka, tekoča zrnata grudasta 
gladka, najbolj podobna 

navadni smetani 
dokaj gladka 

Stepanje 

30 sekund pri najnižji 
hitrosti ročnega 

mešalnika + ročno z 
metlico 

stepanje ne spremeni 
teksture, mleko ostane 

tekoče 

z vilicami je treba 
»razbiti« najtrše dele, 
tudi pri najnižji hitrosti 
ročnega mešalnika se 

začne izločati voda 

z vilicami je treba 
»razbiti« najtrše dele, 
tudi pri najnižji hitrosti 
ročnega mešalnika se 

začne izločati voda 

približno 1 minuto pri 
srednji hitrosti ročnega 

mešalnika 

30 sekund pri najnižji 
hitrosti ročnega 

mešalnika + ročno z 
metlico 

Slika 

 
 

    

Ocena 

Poleg kokosovega mleka 
in vode vsebuje še guar 

gumi, zaradi česar je 
tekstura dokaj gladka, 

okus pa ostane naraven 
in prijeten. 

Za pripravo smetane se 
ne obnese najbolje. Bolj 
je primerno za pripravo 

karijev, juh, omak ter 
tudi drugih slanih jedi. 

Ker vsebuje samo kokos 
in vodo se pri stepanju 

ne obnese najbolje, je pa 
odlična izbira, če ga 
uporabimo v druge 
namene (priprava 

smutijev, presnih sladic 
…) saj ne vsebuje 

nobenih dodatkov. Je 
tudi iz organske 

pridelave. 

Ker vsebuje samo kokos 
in vodo se pri stepanju 

ne obnese najbolje, je pa 
odlična izbira, če ga 
uporabimo v druge 
namene (priprava 

smutijev, presnih sladic 
…) saj ne vsebuje 

nobenih dodatkov. 

Po strukturi je daleč 
najbolj podobno navadni 
smetani, tudi po količini 

ga je največ (80% 
vsebine pločevinke), ima 
pa v primerjavi z ostalimi 
vzorci med sestavinami 

nekaj več dodatkov. 

Poleg kokosovega mleka 
in vode vsebuje še guar 

gumi, zaradi česar je 
tekstura dokaj gladka, 

okus pa ostane naraven 
in prijeten. Delež kokosa 

je dokaj visok. Je iz 
ekološko pridelanih 

kokosov. 

 

http://www.svilnapot.com/
http://www.malinca.si/
http://www.zglavovnabavo.si/
http://www.norma.si/
http://vega-shop.si/

