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

  Ravintosisältö  per 100 g

Energiaa kcal 299
kJ 1270

Proteiinia           g  0,8
Hiilihydraatteja   g 60
 - josta sokereita g 5,4
Rasvaa              g 0
Ravintokuitua g 28
Natriumia mg 1800

Nutilis Clear 
Käyttöalue: 
Nutilis Clear on jauhemainen sakeuttamisaine, joka sakeuttaa 
nopeasti sekä kylmät että lämpimät juomat ja ruuat. Nutilis 
Clear ei muuta sakeutetun ruuan tai juoman väriä tai kirk-
kautta. Tarkoitettu henkilöille, joilla on syömis- ja nielemis-
häiriöitä. Nutiliksella on patentoitu amylaasiresistentti ominai-
suus, joten se säilyttää konsistenssinsa koko nielemisen ajan 
ja rakenne muuttuu vasta myöhemmin ruuansulatuskanavas-
sa. Turvallinen käyttää – vähäisempi aspiraatioriski.

Käyttö:
Nutilis Clear sakeuttaa juoman tai ruuan parissa minuutissa.
Voidaan lisätä kylmiin ja lämpimiin juomiin, keittoihin, sosei-
siin ja täydennysravintovalmisteisiin. Anna kiehuvan nesteen 
hieman jäähtyä ennen Nutilis Clear -jauheen lisäämistä. Lisää 
jauhe ensin pienempään määrään juomaa hyvin sekoittaen 
esim. vispilällä ja lisää sen jälkeen juoman määrää. 

Ruokiin Nutilis Clear lisätään haarukalla tai vispilällä hyvin 
sekoittaen. Ei vaikuta ruuan omaan makuun. Sakeutettua 
ruokaa voi pakastaa, sulattaa ja lämmittää rakenteen muut-
tumatta. 

Nutilis  Clear ei sovellu alle 3-vuotiaille.

Annostus: 
Toivotun konsistenssin mukaan.  
1 mittalusikallinen = n. 4 g jauhetta (n. ½ rkl).
 
Ainesosat: 
Maltodekstriini, ksantaanikumi, guarkumi.

Ominaisuudet: 
Laktoositon, gluteeniton. Nutilis Clear ei muuta ruuan 
makua, tuoksua eikä väriä tai kirkkautta.  
 
Korvattavuus: Ei korvattava

Pakkaus: 175 g purkki, tukkupakkaus 6 x 175 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: 2097004

Myynti: Apteekit

Jakelu: Tamro Oyj

Valmistaja: Nutricia, Liverpool, Englanti

   Vesi Juomat  
(esim. tee, kahvi,mehu, maito)

Täydennysravinto-
valmisteet

   Määrä 200 ml 200 ml 200 ml

Stage 1 (mehukeitto)
Viskositeetti 450 +/-200 mPa.s 1 mitta 1 mitta 2 mittaa 

Stage 2 (kiisseli) 3 mittaa 2 mittaa 2½ mittaa
Viskositeetti 1200 +/-400 mPa.s     

Stage 3 (hyytelö) 6 mittaa 3-4 mittaa 3 mittaa 
Viskositeetti 3000 +/-1000 mPa.s

Soseutettuja ruokia sakeutettaessa lisää Nutilis Clear -jauhetta kunnes haluttu koostumus  
on saavutettu. 1 mittalusikallinen = 4 g jauhetta.

HUOM: Eri  valmistajien sakeuttamisjauheiden annostelu- 
suositukset saattavat erota toisistaan, sillä viskositeetti  
on määritelty eri tavoin. 
 
Nutilis Clear -jauheen annostus pohjautuu BDA:n koostumus- 
määrittelyyn ja siitä johdettuun Nutrician ohjesääntöön: 
Stage 1 Viskositeetti: 450 mPa.s (250–650 mPa.s)
Stage 2 Viskositeetti: 1200 mPa.s (800–1600 mPa.s)
Stage 3 Viskositeetti: 3000 mPa.s (2000–4000 mPa.s)

Koostumuksen määrittely  (BDA, UK 2002)

Stage 1 Mehukeitto: Voidaan juoda pillillä tai kupista.  
 Jättää ohuen kalvon lusikkaan. 
Stage 2 Kiisseli: Ei voida juoda pillillä. Voidaan juoda   
 kupista, jättää paksun kerroksen lusikkaan.
Stage 3 Hyytelö: Ei voida juoda pillillä, ei voida juoda kupista,  
 lusikoitava.


