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OptiFreeze utvärderar grönt te med Coca-Cola  
 

OptiFreeze AB har idag tecknat avtal med Coca-Cola Beverage Company Shanghai om ett 
samarbete där Coca-Cola under sommaren ska utvärdera JuiceCeptTM för extraktion av 
kallbryggt grönt te. 

Kallbryggt grönt te är en växande produkt med stora fördelar jämfört med andra drycker eftersom 
den har mycket högt innehåll av antioxidanter och andra näringsämnen. Processen att brygga kallt 
te tar normalt ca 24 timmar men med vårt JuiceCeptTM kan detta göras på under 1 timme. 

Vid kallbryggning av te förstörs inte antioxidanterna, det blir även en mjukare smak. Produkten 
passar därför mycket bra in det växande segmentet ”super foods” 

”Vi arbetar för fullt på den kommersiella sidan med målsättning att stänga affärer men vi håller 
också hög fart inom innovation och affärsutveckling. Avtalet med Coca-Cola är ett viktigt steg inom 
vår affärsutveckling och vi är mycket glada över att Coca-Cola är intresserade av vår teknik. Vi ser 
verkligen fram emot att arbeta tillsammans med ett av världens största dryckesföretag” säger Ulf 
Hagman VD OptiFreeze 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Ulf Hagman, VD 
Mail: ulf.hagman@optifreeze.se  
Tel: 0733-636380 

Kort om OptiFreeze   
OptiFreeze AB (publ), org.nr 556844-3914, har en patenterad teknologi som kan användas för att 
förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och 
andra plantor. Samma teknologi bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär vid 
frysning. Den kan även användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och 
kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. 
Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin 
över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för 
livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North 
Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 

eller certifiedadviser@penser.se.  
 

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 22 juni 2021. 
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