
 

Ny innovation utmanar dryckesindustrin: 

- världens första vattenflaska som 
smaksätter vanligt vatten genom doft 
Stockholm, 17. mars – En ny innovation, kallad air up, lanseras i dagarna i Sverige. air up är ett 
helt nytt sätt att konsumera smaksatt dryck, enbart med hjälp av doft. Fenomenet med 
doftbaserad smak kallas ”retronasal lukt” - i princip att smaka med näsan. Med denna teknik kan 
vanligt kranvatten förvandlas till smaken av fruktdryck, cola eller iskaffe med hjälp av en särskilt 
framtagen vattenflaska och helt naturliga aromkapslar. air up har utvecklats med både hälsa och 
miljö som utgångspunkt och erbjuder ett både enkelt och resurssparande sätt att konsumera 
dryck, helt utan artificiella tillsatser och socker. 
 
Vi svenskar är stolta över vårt kranvatten och nära 80% föredrar kranvatten framför flaskvatten*. 
Förutom att vi tycker vårt kranvatten är gott vet vi att konsumtionen av kranvatten är mer 
miljövänlig och i många fall bättre för hälsan än juice, läsk och andra drycker. I dagarna lanseras air 
up i Sverige, ett helt nytt sätt att förvandla kranvatten till smaksatt dryck enbart med hjälp av doft.   
 
Att smaka med näsan, hur fungerar det? 
Fenomenet med doftbaserad smak kallas ”retronasal lukt” i princip att smaka med näsan. Närmare 
80% av vår smakupplevelse är baserad på doft och air up utnyttjar den biologiska retronasala doften 
för att lura hjärnan att tro att just doft är smak.  air up består av en återanvändbar vattenflaska och 
kapslar gjorda av 100% naturliga aromer från frukt, grönt och kryddor. Den första prototypen för air 
up utvecklades av designstudenterna Lena Jüngst och Tim Jäger 2016, och det tog tre år innan  idén 
blev en färdig produkt.  
 
- Idén till air up föddes ur en frustration, varför måste vi alltid välja mellan gott och hälsosamt 

när det kommer till dryck? Antingen en god läsk eller ett hälsosamt men något smaklöst och 
lite tråkigt kranvatten. Vi ville utmana detta och skapa en produkt där man får det bästa av 
båda världar, säger Lena Jüngst, medgundare, air up. 

 
Utmanar vårt sätt att konsumera 
air up-teknologin erbjuder ett nytt sätt att konsumera dryck som tar hänsyn till både hälsa och miljö. 
Kombinationen av vanligt kranvatten och lättviktiga aromkapslar möjliggör att både artificiella 
tillsatser och socker undviks helt, samtidigt som plastkonsumtionen minimeras liksom 
koldioxidutsläpp för transport.  Beräkningar visar att användning av fler än 85 miljoner 
engångsplatsflaskor kan ha sparats på de marknader man lanserat. 
 



 

air up-systemet består av en återanvändningsbar vattenflaska och kapslar gjorda av naturliga 
aromer från frukt, grönt och kryddor och varje kapsel ger minst 5 liter smaksatt dryck. I 
smaksortimentet, som kontinuerligt utökas ingår 22 olika smaker som sträcker sig från fruktsmaker 
till cola och iskaffe.  
 
air up används genom att man först fyller flaskan med kranvatten, stoppar ner det medföljande 
sugröret och fäster det i munstycket, där även aromkapseln placeras. När man sedan dricker från 
flaskan skapas ett sug som inte bara transporterar vattnet utan även luft från doftkapseln i munnen.  
I halsen stiger den smaksatta luften från vattnet till näsans luktcentra och manifesteras i hjärnan 
som smak.  Resultatet blir att man upplever att man dricker något med smak, fast man i själva verket 
dricker rent vatten. 
 
Sverige är air up’s första skandinaviska marknad men man har tidigare lanserats i Tyskland, 
Frankrike, Belgien, Schweiz, Österrike och Nederländerna och har i nuläget över 1 miljon kunder. 
 
air up start kit kostar från 369 sek, och kapslarna från 69 sek och säljs på se.air-up.com. 
 
*undersökning genomförd av Dynata på uppdrag av air up 2021 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Maria Nelson 
+ 46 739606088 
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