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Loka smaksätter det nya året med ananas och passionsfrukt 
Med smak av små passionskärnor och det saftiga fruktköttet tillsammans med den söta smaken från 
ananasen, det är Lokas nya smak för 2023. Sött och syrligt på samma gång. Lagom med balanserad kolsyra 
och svenskt vatten. Loka Ananas och passionsfrukt finns i servicehandeln från vecka ett och i 
dagligvaruhandeln och restauranger från vecka tre. 

70 procent av det kolsyrade vattnet i Sverige är smaksatt. Konsumenter vill gärna testa något nytt och frågar 
efter smaksatt vatten som är friskt och fräscht och som smakar gott så klart. Men minst lika viktigt är att det är 
bra balans på bubblorna och att vattnet kommer från Sverige, som Loka som kommer från Bergslagen. 2020 
och 2022 utsågs Loka till Sveriges mest hållbara varumärke inom kategorin dryck i Sustainable Brand Index. 

- Loka Ananas och passionsfrukt är en exotisk kombination som balanserar sött med krispigt 
friskt. Passionsfrukten har en frisk och fyllig arom som påminner om hallon och apelsin. Tillsammans 
med den söta smaken av ananas kan det inte bli annat än en hit när du är på språng eller bara vill 
släcka törsten när du är hemma, säger Anna-Stina Hallberg, marknadsdirektör på Spendrups. 

Smakerna på årets Loka Ananas och passionsfrukt härstammar båda från Sydamerika. Christoffer Columbus och 
hans besättning var de först européerna som fick smaka ananasen och förde den med sig till Europa. 
Passionsfrukt är egentligen ett bär som växter på en klätterväxt som kan bli upp till 15 meter hög. Växten får 
stora vita och blå färg och en vanlig prydnadsväxt. 

Loka ananas och passionsfrukt lanseras vecka ett i servicehandeln på 50 cl PET och från vecka tre i 
dagligvaruhandeln och på restauranger på 50 cl PET, 150 cl PET och 12 x 33 PET multipack.   

Cirkapris i dagligvaruhandel för 50 cl PET är 11:00, 150 cl PET 11:00 och för 12x33 cl PET 44:60. Cirkapris i 
servicehandeln för 50 cl PET är 21:45.  

  

Om Loka 
Loka, som är marknadsledare på smaksatt vatten, har sitt ursprung i hälsokällan med samma namn i 
Bergslagen. Hit har människor har vallfärdat i flera århundraden för att dricka av det mytomspunna 
vattnet. Innan vattnet tappas på flaska, kolsyras det lätt, salter tillsätts för att uppnå ett önskat 
mineralinnehåll och naturliga aromer tillsätts för att ge den goda smaken. Loka innehåller varken 
socker, sötningsmedel eller kalorier.  


