
Informatii produs privind uleiul de cocos bio si unsoarea de cocos bio 

1. Principalele diferente intre uleiul de cocos bio si unsoarea de cocos bio 

 Principala diferenta consta in modul de procesare si gustul final. Unsoarea de cocos  biotrece printr-un proces 

de dezodorizare si astfel gustul intens de cocos este inlaturat cu aburi. Rezultatul este un ulei neutru. Uleiul de 

cocos bionu trece prin procesul de dezodorizare pastrandu-si astfel gustul delicios de cocos. 

2. Cum arata procesarea uleiului de cocos si al unsorii de cocos? 

Ambele produse sunt fabricate din aceiasi materie prima, pasta de nuca de cocos. 

Uleiul de cocos biopresat la rece: pulpa de nuca de cocos se spala si se albeste in apa calda timp de un minut la 

80°C. Ulterior, pulpa se macina si se usuca intr-un strat fluidizat pe un pat de uscare pentru aproximativ 20 de 

minute la o temperature cuprinsa intre 90°C si 125°C. Dupa stocarea pulpei de cocos uscate intr-un siloz special 

pentru 24 de ore aceasta se preseaza si se filtreaza. Nu mai există alte etape de prelucrare suplimentare în 

contrast cu unsoarea de cocos. 

Unsoare de cocos: in contrast cu uleiul de cocos bio, unsoarea de cocos  biose dezodorizeaza cu aburi de apa 

dupa extractia uleiului mecanic, in scopul de a elimina gustul de nuca de cocos intensiv si de a obtine o unsoare 

neutra. 

3. Cum pot fi utilizate uleiul de cocos biosi unsoarea si are sunt diferentele in utilizare? 

Uleiul si unsoarea de cocos  biopot fi folosite cu succes pentru gatit la temperaturi inalte pentru ca isi pastreaza 

toate calitatile atunci cand sunt incalzite. Cand sunt incalzite nu se produc substante nocive sau radicali liberi. 

Nu raman reziduri in tigai pentru ca uleiul de cocos bionu se oxideaza. 

Ambele produse sunt ideale pentru coacere si prajire fiind o alternativa buna pentru uleiul de masline sau unt. 

4. De unde provine uleiul si unsoarea de cocos  bioRapunzel? 

Uleiul de cocos bioprovine din proiectul nostru HAND IN HAND din Sri Lanka. 

Unoasrea de cocos provine din Filipine. 

5. De ce uleiul si unsoarea de cocos  bionu sunt lichide? 

Atat uleiul cat si unsoarea de cocos  bioRapunzel sunt solide prin natura lor doar la la tempreatura camerei. 

Produsele nu trebuie sa se impiertreasca sau sa-si schimbe structura biochimica. Motivul ar fi continutul ridicat 

de acizi grasi saturati (aproximativ 90%). La temperatura de 25°C devin partial sau toatal lichide. 

6. De ce uleiul de cocos bioRapunzel primeste specificatia  „presat la rece”? 

Indicatia „presat la rece” inseamna ca uleiul de cocos bioe presat mecanic fara a se folosi caldura si nu este 

rafinat. Tratamentul cu vapori de apa (dezodorizarea) sau prajirea nu sunt permise. In afara de o filtrare 

uleiul nu trebuie sa fie tratat ulterior.  

 Ulei de cocos presat la rece Unsoare de cocos 

gust aroma de cocos neutru 

punct de topire aprox. 25°C aprox. 25°C 

procesare albit, uscat, presat, filtrat albit, uscat, presat, filtrat, dezodorizat 

perioada de valailitate dupa deschidere cel mult 2 luni dupa deschidere cel mult 2 luni 

origine Sri Lanka (HAND IN HAND) Filipine 

 


