
Energitæt is
Når kroppen kræver mere, 
end appetitten rækker til

Energitæt is
Mad er en forudsætning for at din krop kan fungere, og at du har det godt. 
Men der kan være perioder i livet, hvor lysten til mad forsvinder. Drejer det 
sig kun om nogle få dage, har det ikke stor betydning, men er der tale om en 
længere periode, vil kroppen komme til at mangle næringsstoffer. Menneskets 
krop har en unik evne til at tilpasse sig; Mangler den mad og dermed næring, 
indstiller den sig på “hungersnød”. Resultatet kan være træthed og uoplagthed, 
forringet koncentrationsevne og vægttab.

RYÅ IS’ Energitæt is er et energitæt nydelsesmiddel (Kosttilskud) med højt 
indhold af protein, fedt og kulhydrat og fibre. Isen er udviklet specielt til 
personer, hvis næringsbehov ikke dækkes via kosten. F.eks. til dig, der har 
mistet lysten til mad, eller ikke kan spise nok.

Prisvindende produkt
Vi holder fast ved de gamle traditioner, og 
samtidig eksperimenteres der løbende med 
at udvikle nye typer af is. Produktionen 
af Energitæt is gik vi i gang med i 2002 
og denne har været en innovation, 
ved at benytte is til at gøre godt. Den 
Energitætte is har vundet adskillige 
guldmedaljer både lokalt og internationalt. 
Lindhardt og Aabybro Mejeri  modtog i 
2009 et æresdiplom for Energitæt is af  
Det Danske Gastroniske Akademi.

Energitæt is kan købes hos:
Aabybro Mejeributik, 

Ryaais.dk, samt diverse grossister
Ring evt. 9824 1004 for oplysninger

Aabybro Mejeri
Brogårdsvej 148
9440 Aabybro

Man-Tor: 8:00 - 17:00 
Fredag: 8:00 - 18:00
Lørdag: 8:00 - 13:00

Mejeributikken
Aabybro Mejeri
Siden 1888



Varianter af Energitæt is
Flødeis med Abrikos, Jordbær eller Vanilje

Sorbet med Hindbær til synkebesværede

Sherbet med Citron, Chokolade eller Solbær

Forøget indhold af protein og fedt.  
Bruges hvis du har tabt dig, og har brug for 
fedt- og proteinholdig 
kost og næring.

Forøget indhold af fedt og sukker. Bruges 
hvis du har tabt dig, og har brug for fedt. 
Køler munden og smelter nemt, hvis du 
har synkebesvær.

Laktosefri til dig, der ikke kan tåle mælk

Højt indhold af protein, fiber og lidt fedt. 
Bruges hvis du har synkebesvær og ønsker 
protein uden for meget 
fedt.

Fromage med Mango eller Sveske
Forøget indhold af protein og meget fedt.  
Fromagerne er især gode alternativer 
hvis ikke du ønsker noget koldt i 
munden.

Vanilje  1363 kJ         326 kcal         8,8 g        14,7 g 26,0 g
Jordbær 1229 kJ         294 kcal         7,2 g        23,1 g 19,2 g
Abrikos 1238 kJ        296 kcal         7,3g        23,5 g 19,2 g

Chokolade 531 kJ         127 kcal         7,5 g        13,2 g 3,1 g
Citron   493 kJ         118 kcal         7,2 g        13,8 g 2,1 g
Solbær  517 kJ          124 kcal         7,2 g        15,1 g 2,1 g

Hindbær 824 kJ         197 kcal         0,1 g        30,5 g 8,0   g
Mango  1262 kJ         311 kcal         8,1 g        23,5 g 20,5 g
Sveske   1400 kJ         335 kcal         8,7 g        26,7 g 21,2 g

Flødeis  Energi         Energi         Protein    Kulhydrat     Fedt

Næringsværdi pr. 100 gram

Sherbet 

Sorbet & Fromage

Sveske trifli til maveproblemer

ØKO Flødeis med Jordbær, Vanilje, Citron og Passion
Økologisk dansk flødeis
Forøget indhold af protein og fedt.  
Bruges hvis du har tabt dig, og 
har brug for fedt- og protein-
holdig kost og næring.

Vanilje  1340 kJ         320 kcal         8,7 g        14,6 g 25,3 g
Jordbær  1136 kJ         271 kcal         6,7 g        18,5 g 19,1 g
Citron   1131 kJ         270 kcal         6,6 g        18,5 g 19,0 g
Passion 1154 kJ         276 kcal         6,7 g        19,4 g 19,1 g

Økologisk Flødeis




