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Sakeuttamiseen suositeltava annosteluohje (yksi mittalusikka n. 4 g jauhetta):

  Ravintosisältö  per 100 g

Energiaa kcal 358
kJ 1520

Proteiinia           g  0,2
Hiilihydraatteja   g 86
 - josta sokereita g 1,4
Rasvaa              g 0,1
Ravintokuitua g 6,4
Natriumia mg 116

Käyttöalue: 
Nutilis on jauhemainen sakeuttamisaine, joka sakeuttaa no-
peasti sekä kylmät että lämpimät juomat ja ruuat. Tarkoitettu 
henkilöille, joilla on syömis- ja nielemishäiriöitä. Nutiliksella on 
patentoitu amylaasiresistentti ominaisuus, joten säilyttää kon-
sistenssinsa koko nielemisen ajan ja rakenne muuttuu vasta 
myöhemmin ruuansulatuskanavassa. Turvallinen käyttää – 
vähäisempi aspiraatioriski.

Käyttö:
Nutilis sakeuttaa juoman tai ruuan parissa minuutissa.Voi-
daan lisätä kylmiin ja lämpimiin juomiin, keittoihin, soseisiin 
ja täydennysravintovalmisteisiin. Anna kiehuvan nesteen hie-
man jäähtyä ennen Nutiliksen lisäämistä. Lisää Nutilis ensin 
pienempään määrään juomaa hyvin sekoittaen esim. vispiläl-
lä ja lisää sen jälkeen juoman määrää. 

Ruokiin Nutilis lisätään haarukalla tai vispilällä hyvin sekoitta-
en. Ei vaikuta ruuan omaan makuun ja säilyttää sakeutetun 
ruuan miellyttävän ulkonäön. Sakeutettua ruokaa voi pakas-
taa, sulattaa ja lämmittää rakenteen muuttumatta. 

Nutilis ei sovellu alle 3-vuotiaille.

Annostus: 
Toivotun konsistenssin mukaan.  
1 mittalusikallinen = n. 4 g jauhetta (n. ½ rkl).
 
Ainesosat: 
Maltodekstriini, muunnettu maissitärkkelys (E 1442), taraku-
mi, ksantaanikumi, guarkumi.

Ominaisuudet: 
Laktoositon, gluteeniton. Nesteen hyväksikäytettävyys  
97–99 % konsistenssista riippuen. Nutilis ei muuta ruuan 
makua eikä tuoksua.

Korvattavuus: Ei korvattava

Pakkaus: 300 g purkki, tukkupakkaus 12 x 300 g

Säilytys: 
Avaamaton purkki kuivassa paikassa, normaalissa huo-
neenlämmössä. Älä säilytä jääkaapissa. Avattu pakkaus 
suljettava ja käytettävä 2 kuukauden sisällä. Parasta 
ennen -päiväys purkin pohjassa.

Tilausnumero: 1608140

Myynti: Apteekit

Jakelu: Tamro Oyj

Valmistaja: Milupa GmbH, Saksa

   Määrä Mehukeitto Kiisseli Hyytelö

Juomat 200 ml 2–3 3–4 4–5
Esim. vesi, kahvi, tee, mehu, maito
ja liemet

Täydennysravintovalmisteet 200 ml 2–3 3–5 5–7
Esim. Nutridrink, ND Juice style,    
ND Protein, Cubitan

    tai Nutilis Complete 
         Stage 2

Soseutetut ruuat 100 g - 1 1,5
Esim. hedelmä- ja kasvissoseet, tai Nutilis Fruit
lihasoseet, sileät keitot Stage 3


