NUTILIS POWDER
Fortykningsmiddel med amylaseresistente egenskaber til mad og drikke.
Glutenfri. Laktosefri.
Nutilis Powder er resistent mod nedbrydning fra amylase
i spyt. Mad og drikke fortykket med Nutilis Powder beholder konsistensen under synkning.
Nutilis Powder blandes nemt i kolde og varme væsker og
puréer og påvirker ikke smagen. Nutilis Powder hjælper
patienter med synkebesvær, således at maden får et pænt
udseende og en konsistens, som er lettere at synke. Mad
som er fortykket med Nutilis Powder kan varmes, afkøles
og fryses, uden konsistensen ændres.
Nutilis Powder består af maltodextrin og modificeret
majsstivelse tilsat tarakernemel, xantangummi og guarkernemel.
Besøg www.nutilis.com for yderligere information om
blanding af Nutilis Powder, samt video med brugsanvisning. Klik på ”Danmark” for at få dansk tekst.

VAREINFORMATION

Nutilis Powder

Nutricia varenr.

Salgsenhed

121661

6 x 670 g dåse

NÆRINGSINDHOLD PR. 100 G NUTILIS POWDER
Energi

kJ
kcal

1545
363

Fedt (0,1 E%)
- heraf mættet

g
g

0,1
0,1

Kulhydrat (96,4 E%)
- heraf sukkerarter

g
g

87,5
1,5

Kostfibre (3,2 E%)

g

5,8

Protein (0,3 E%)

g

0,3

Salt

g

<0,2

mg

<91

Mineraler
Natrium

Ingredienser
Maltodextrin, modificeret majsstivelse
(E1442), tarakernemel, xantangummi,
guarkernemel.

Indikation:
Fortykningsmiddel til mad og drikke.
		
Kontraindikationer:	Uegnet til børn under 3 år.
Intolerance mod et eller flere af produktets ingredienser.
Holdbarhed:

24 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato på pakningen.
Åbnet dåse bør anvendes inden 2 måneder.

Opbevaring:

Opbevares tørt og mellem 5-25ºC. Åbnet dåse opbevares ved stuetemperatur.

Brugsvejledning:

1 strøget måleske giver ca. 4 g pulver.
Se også www.nutilis.com for yderligere information og video med brugsanvisning.

Antallet af strøgne måleskeer, der er nødvendig for fortykning*:
Mængde

Ønsket
konsistens

Trin 1
Sirupkonsistens

Trin 2
Yoghurtkonsistens

Trin 3
Budding-/gelékonsistens

Viskositetsniveau

450+/-200 mPa.s

1200+/-400 mPa.s

3000+/-1000 mPa.s

200 ml

Drikke: Kaffe, te,
vand, juice, mælk

2-3 måleskeer

3-4 måleskeer

4-5 måleskeer

200 ml

Næringsdrikke, mælk

2-3 måleskeer

3-5 måleskeer

5-7 måleskeer

100 g

Purerede måltider

-

1 måleske

1,5 måleske

Nutilis Powder er en fødevare til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge.
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* Mængden af Nutilis som behøves kan variere lidt afhængig af temperaturen eller konsistensen på væsken, og hvilken
viskositet som ønskes.

