
ORGANSKA KOKOSOVA MOKA

Kokosova moka je pridelana iz svežih kokosovih orehov iz trajne kontrolirane  
organske pridelave. Je brez dodatkov, sladkorjev, belil in konzervansov. 

Ali to pomeni, da lahko le zmeljemo kokosovega zrnja ali kosmiče in pridobimo  
kokosovo moko? Ne. Kokosova moka nastane z izvlečkom kokosovega masla  
kokosovega zrnja, katere ostanke sušijo in zmeljejo v fino kokosovo moko.  
Kokosova moka nas očara s svežino in fino aromo, njena lahkotna in  
naravna sladkoba pričara čudovit okus. Tudi kokosovo čokolado 
pridelujejo iz kokosovih zrn.

Kokosova moka je temno rjave barve. Surova ima malo grenek okus, a prinaša 
dobro čokoladno aromo pri izdelovanju sladic, peciva in piškotov, v katere  
jo vmešamo. Kokosovo moko lahko uporabljamo samostojno ali skupaj s  
koščki jedilne čokolade, kar pri kuhanju prispeva k bogatemu čokoladnemu 
okusu.

Primerna je pri zdravi in uravnoteženi prehrani:

• Uporabljamo jo za peko čokoladnih palačink, kolačev, peciva,  

piškotov, sladkornih oblivov in prelivov. 

• Zmešamo jo lahko z muslijem, jogurtom ali desertom.

• Izboljšamo okus mlečnih shake-ov,smoothie-jev,napitkov lasi.

• Pri kuhanju in peki obogati okus čokolade ali vanilje.

• Lahko jo kombiniramo tudi v ostalih pekovskih izdelkih.

Kokosova moka je naravno bolj sladka, zato pri peki dodajamo manj 
sladkorja.



ORGANSKO KOKOSOVO OLJE / KOKOSOVO MASLO

Kokos je sadež kokosovih palm. Kokosova palma sodi v družino Palm, latinsko Arecaceae in  
v višino lahko zraste do 30 metrov. Kokosove palme rastejo pretežno v tropskih in subtropskih  
krajih sveta, a na ostalih področjih se lahko prilagodijo kot okrasne rastline. Palme so  
pomembne z ekonomskega vidika, saj ljudje lahko raznovrstno koristijo skoraj vse njene dele;  
palmini izdelki so kokosovo olje, datlji, palmin sirup, slonokoščeno obarvani orehi, poln  
vosek, ratanska trstika, rafija (je vrsta palme z Madagaskarja; ličje iz palmovih listo  
uporabljajo za vezanje, pletenje košev, košar, za izdelovanje klobukov itd.) in palmin les.  
Poleg tega je človeška uporaba in izkoristek palm brezmejen.

Kokosovo olje je poznano tudi kot kokosovo maslo. Je izvleček kokosa. Kokosovo olje že 
stoletja uporabljajo kot temeljno sestavino za tradicionalna zdravilna sredstva, saj ima  
veliko blagodejnih in hranljivih lastnosti. Ceni se kot »uporabna hrana«, ker hranljivost  
kokosovega olja preskrbi za veliko  ugodnosti telesnega zdravja. Kokosovo olje je cenjeno  
tudi zaradi številnih zdravilnih lastnosti in prekosi tudi vsa preostala zdrava olja. Zelo široko  
se uporablja v prehrani, tradicionalni medicini med azijsko in pacifiško populacijo. Otočani  
Pacifika so mnenja, da kokosovo olje lahko pozdravi vsako bolezen. V svoji tradicionalni  
medicini uporabljajo kokosovo olje pri zdravljenju širokega spektra problemov, ki  
vključujejo plešavost, odrgnine, modrice, opekline, prehlade, zaprtost, kašelj, vročino, rane 
in podobno. Zadnje raziskave potrjujejo tradicionalna verovanja, da je kokosova palma  
»Drevo življenja« in da lahko kokos ali deviško kokosovo olje, kot katero koli druga čista  
hrana, značilno vpliva na uravnoteženo in hranljivo prehrano. 
Sestava: kokos ima visoko hranilno vrednost in je bogat z vlakninami, vitamini in minerali. 
Vendar celo danes ima kokos negativni predsodek. Kokos namreč vsebuje maščobo in to  
nasičeno maščobo. Propaganda širi mnenje, naj bi se izogibali uživanju nasičenih maščob in  
to seveda drži, če želimo obdržati celostno telesno zdravje. Vendar škodljive nenasičene  
maščobe so trans-maščobne kisline in ne zdrave nasičene maščobe, ki se nahajajo v kokosu.  
Poznano je, da ljudje potrebujemo maščobe, saj brez njih ne moremo živeti. Maščobe so  
vgrajene v naših celičnih membranah, izkoriščamo jih kot vir energije, hkrati varujejo naše  
organe in proizvajajo vitamine A in D. Maščobe v telesu so pomembne tudi zato, ker iz njih  
nastajajo prostaglandini, ki so vitalnega pomena za naše telesno zdravje, saj imajo  
pomembno vlogo pri ohranjanju zdravega srčno žilnega sistema, dobrodejno vplivajo na naš  
imunski sistem in živčevje. 



Kokosovo olje je eno izmed najboljših olj ali maščob, ki ga lahko uporabljamo pri kuhanju  
zaradi svojega visokega praga osmoditve in nizke oksidacije. Druga olja namreč pri višjih  
temperaturah oksidirajo, pri čemer se spremeni strukturna sestava in maščoba se spremeni v  
trans-nasičeno maščobo, ki je našemu zdravju zelo škodljiva. 
Kokosovo olje vsebuje kar 93% nasičenih maščob, vendar so vse zdrave nasičene maščobe 
in so poimenovane kot srednje verižne maščobne kisline – SVMK, a dandanes človek  
zaužije največ maščob iz dolgoverižnih maščobnih kislin – DVMK.
Srednje verižne maščobne kisline – SVMK, ki se nahajajo v kokosu predstavljajo naravno 
zdravilo za človeka. Maščobe in olja so v večino zgrajene iz manjših komponent – maščobnih  
kislin. Maščobne kisline so lahko nasičene ali nenasičene, lahko so različnih dolžin in jih  
uvrščamo v tri skupine; dolge, srednje in kratke maščobne kisline.
Nasičene maščobne kisline v kokosu so pretežno SVMK. Kemična sestava in sama fiziologija  
SVMK se zelo razlikuje od DVMK. SVMK se lažje presnavljajo, telo jih raje uporablja za  
energijo kot da bi jih skladiščila oz kopičila v podkožnem maščevju. Nasičene in nenasičene  
maščobe skupaj pa najdemo v mesu, jajcih, mleku in tudi v rastlinah (večino v  preostalih 
rastlinskih oljih) in sestavljajo DVMK. Naše telo in metabolizem se zelo različno odziva na  
vsako maščobno kislino, kar je odvisno od njene velikosti. Maščobne kisline v kokosovem olju  
se pomembno razlikujejo od vseh preostalih maščob najdenih v drugi hrani.
Prevladujoča maščobna kislina v kokosovem olju je lavrinska maščobna kislina  , kar 50%,   
katere lastnosti delovanja so protivirusno, protibakterijsko in protimikrobno in ima v našem 
telesu tudi pozitivno vlogo dobrega antioksidativnega delovanja.  Lavrinska kislina v 
kokosovem olju uničuje tudi slabe bakterije, a hkrati ne poškoduje koristnih črevesnih  
bakterij, ki so nujno potrebne za uravnoteženo zdravo prehrano in zdravo črevesno floro. 
Druga dobra SVMK je kaprinska kislina, ki jo kokosovo olje vsebuje med 6-7%. Takoj po  
zaužitju se kaprinska kislina pretvori v monokaprin, ki se je izkazal s protivirusnimi učinki,  
prav tako pa pomaga tudi pri zdravljenju herpesa in antibakterijskega delovanja spolno  
prenosljivih bolezni. Ostale zastopane maščobne kisline so še miristinska do 20%, kaprilna 
do 10%, palmitinska do 9%, oleinska do 7%, stearinska do 4% in manj kot 1% je tudi  
linolna maščobna kislina.
Poznano je, da lahko ljudje s kokosom ozdravijo številne bolezni. SVMK, ki so sestavni del  
kokosovega olja pomagajo preprečevati ali izboljševati širok spekter najrazličnejših  
bolezenskih stanj; zastrupitve s hrano, pljučnica, infekcije grla, infekcije genitalij, infekcije  
urinarnega trakta, meningitis, zmanjšujejo razna vnetja, bolezenska stanja jeter, različna 
rakava obolenja, osteoporoza, bolezni srca in ožilja itd.

Torej kokosovo olje je eno redkih olj, ki ostane stabilno pri pregrevanju in ne prihaja 
do tvorbe škodljivih trans-maščobnih kislin. Vsakršna skrb o škodljivosti kokosovega  
olja je popolnoma  odveč. Seveda je dobro vedeti, da vse nasičene maščobne kisline 
le niso dobre za naše harmonično telesno zdravje. Dobro je zavestno razlikovati med 
nasičenimi maščobnimi kislinami v pomfriju, čipsu in med nasičenimi maščobnimi 
kislinami v zdravi naravni prehrani, saj sta si ti dve maščobi popolnoma različni. 



Opustite prvo in uživajte v drugem. Pomembno je vedeti, da pri kupovanju 
kokosovega olja veste, da je olje deviško ali ekstra deviško brez kakršnih koli  
toplotnih obdelav z visokimi temperaturami ali kemikalijami.

Uporaba:
Kokosovo olje lahko uporabljamo na številnih področjih:

• V prehrani   ga uporabljamo pri kuhanju, peki, cvrtju, je okusna sestavina 
azijskih jedi, lahko pa se uživa tudi sama; dodajamo ga lahko sladicam, 
smoothie-jem, namazom in omakam. Ima čudovit, nežen in prijeten okus, je 
zelo lahko prebavljivo in pri segrevanju z visokimi temperaturami ne spremeni 
svoje strukturne zgradbe. Najdemo ga tudi v kvalitetnih pekovskih živilih in 
čokoladi. Uživanje kokosovega olja izboljša absorbcijo kalcija, magnezija in  
vseh vitaminov. Kokosovo olje zmanjšuje občutek lakote in napade lakote, je 
nizko kalorično in pospešuje izgorevanje kalorij. Lahko se ga uporablja za 
vzdržljivost, zato se svetuje uporaba športnikom. Kokosovo olje daje jedem 
specifičen naravno sladek okus in nevsiljivo očara še tako zahtevnega 
gurmana.

• Olje, ki je tako polno vitaminov , se hvaležno koristi tudi v kozmetični 
industriji. Odlično se uporablja kot krema za kožo, ker jo vlaži in deluje 
protivnetno; dodajajo ga v kreme anti-age za nego kože in las. Pozitivne 
učinkovine kokosovega olja ohranjajo kožo močno in prožno, zato blagodejno 
vplivajo proti nastanku nezaželenih gubic, starostnih peg in drugih madežev, ki  
so bodisi posledica staranja ali prekomerne izpostavljenosti na soncu v 
neprimernih urah. Primeren je za vse tipe kože, še posebno suhe, zahtevne, 
zrele ali poškodovane kože. Olje je več kot idealno za masažo in masažne 
terapije. Naši lasje tudi potrebujejo hranila, ki se skrivajo v kokosovem olju.  
Proteini v olju so idealni za nego poškodovanih, suhih las in delujejo kot 
balzam. Vtremo si ga za pol ure v lasišče, ga vanj nežno zmasiramo nato 
šamponiramo in dobro speremo.  Lasje so po uporabi nežni, voljni in 
lesketajoči; torej dobrodejno vpliva tudi na lasišče in pripomore k 
odstranjevanju prhljaja. Kokosovo olje je priljubljeno tudi pri lastnikih živali 



kot zaščita pred klopi in mrčesom in tudi pri konjih deluje obrambno in 
protivnetno.

Kokosovo olje je široko zastopano kot izredno zdravo živilo. 
Uživajte vaše kokosovo olje!
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