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Ryå Energitæt Vanilje flødeis 
Ryå is fra Aabybro Mejeri 

Varenummer: 2200, EAN-13: 5709803002000 

 

Beskivelse af vaniljeis 
Den fyldige og enkle smag af ægte vanilje i kombination med den lækre, cremede 

fløde gør Ryå Energitæt vanilje flødeis til den perfekte, milde smagsoplevelse. Isen 

har et højt indhold af protein. Isen kan spises, hvis du har tabt dig eller har brug for 

fedt- og proteinholdig kost og næring. Prøv fx at tilsætte isen til øllebrød eller frugtgrød, eller nyd den som den er, som 

en dessert eller mellemmåltid.  

 

Den energitætte is er udviklet til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret underernæring og skal anvendes 

under lægeligt tilsyn. Isen henvender sig specielt til småtspisende borgere, hvis 

næringsbehov af forskellige årsager ikke dækkes tilstrækkeligt af almindelig kost. Produktet er ikke egnet som eneste 

ernæringskilde og bør derfor anvendes som supplement til en varieret kost. Isen er udviklet og produceret på Aabybro 

Mejeri og serveres i et lille, overkommeligt bæger, lige til at tage ud og nyde. 

 

Ingredienser  
65 % piskefløde, sukker, valleproteinpulver, 1 % Bourbon vanilje, emulgator: E471, stabilisatorer: E401, E407, E410, 

E412. 

 

Nøgleord 

Energitæt, Forøget indhold af fedt & protein, Bourbon Vanilje, Flødeis 

 

Nettoindhold 
120 ml – 70 gram.   

 

Kolliinformation 

24 stk. Energitæt is i en kasse. 144 kolli/palle = 3456 enheder/palle. EAN-14: 5709803002901 

 

Opbevaring 
Ved -18 grader. 

 

Holdbarhed 

730 dage.  

 

Servering 
Bør tages op af fryseren mindst 10 minutter inden servering. 
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Næringsindhold for Vanilje flødeis 

NÆRINGSINDHOLD PR. 100 GRAM PR. 70 G/BÆGER 

ENERGI 1309 kJ/313 Kcal 916 kJ/219 kcal 

FEDT 24,8 g 17,4 g 

HERAF FEDTSYRER 16,3 g 11,4 g 

KULHYDRATER 14,2 g 9,9 g 

HERAF SUKKERARTER 

KOSTFIBRE 

14,0 g 

0,1 g 

9,8 g 

0,07 g 

PROTEIN 8,5 g 5,95 g 

SALT 

HERAF NATRIUM 

VITAMIN A  

VITAMIN E 

VITAMIN K 

VITAMIN C 

THIAMIN (VITAMIN B1) 

RIBOFLAVIN (VITAMIN B2) 

NIACIN (VITAMIN B3) 

PYRIDOXIN (VITAMIN B6) 

FOLINSYRE (VITAMIN B9) 

VITAMIN B12 

BIOTIN (VITAMIN B7) 

PANTHOTHENSYRE (VITAMIN B5) 

KALIUM 

CALCIUM 

PHOSPHOR 

MAGNESIUM 

JERN 

ZINK 

KOBBER  

SELEN 

CHROM 

JOD 

0,14 g  

30 mg 

251 µg 

0,6 mg 

1,1 µg 

<1,0 mg 

<0,01 mg 

0,16 mg 

0,20 mg 

<0,05 mg 

30 µg 

0,85 µg 

1,15 µg 

0,08 mg 

103 mg 

70 µg 

55 mg 

9,10 mg 

0,20 mg 

0,22 mg 

36 µg 

6,01 µg 

<2,5 µg 

0,016 µg 

0,1 g 

21 mg 

175,7 µg 

0,42 mg 

0,77 µg  

<0,7 mg 

<0,007 mg 

0,11 mg 

0,14 mg 

<0,04 mg 

21 µg 

0,6 µg 

0,8 µg 

0,07 mg 

72,1 mg 

49 µg 

38,5 mg 

6,37 mg 

0,14 mg 

0,15 mg 

25,2 µg 

4,2 µg 

1,75 µg 

0,011 µg 
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Ryå Energitæt Jordbær flødeis 
Ryå is fra Aabybro Mejeri 

Varenummer: 2201, EAN-kode: 5709803002017 

 

Beskrivelse af jordbæris 
Ryå Energitæt jordbær flødeis har en lækker smag af friske jordbær, som giver en 

fornemmelse af sommer. Isen har en cremet konsistens, som giver dig en fyldig smag 

i munden. Vores jordbær flødeis har et højt indhold af protein. Isen kan spises, hvis du 

har tabt dig eller har brug for fedt- og proteinholdig kost og næring. 

 

Den energitætte is er udviklet til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret 

underernæring og skal anvendes under lægeligt tilsyn. Isen henvender sig specielt til 

småtspisende borgere, hvis 

næringsbehov af forskellige årsager ikke dækkes tilstrækkeligt af almindelig kost. Produktet er ikke egnet som eneste 

ernæringskilde og bør derfor anvendes som supplement til en varieret kost. Isen er udviklet og produceret på Aabybro 

Mejeri og serveres i et lille, overkommeligt bæger, lige til at tage ud og nyde. 

 

Ingredienser  
65 % piskefløde, sukker, 20 % jordbærpuré, valleproteinpulver, Bourbon vanilje, emulgator: E471,  

stabilisatorer: E401, E407, E410, E412. 

 

Nøgleord 

Energitæt, Forøget indhold af fedt & protein, Bourbon Vanilje, Flødeis, Jordbær 

 

Nettoindhold 
120 ml – 70 gram.  

 

Kolliinformation 

24 stk. Energitæt is i en kasse. 144 kolli/palle = 3456 enheder/palle. EAN-14: 5709803002918 

 

Opbevaring 
Ved -18 grader. 

 

Holdbarhed 

730 dage.  

 

Servering 
Bør tages op af fryseren mindst 10 minutter inden servering. 
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Næringsindhold for Jordbær flødeis  

Næringsindhold Pr. 100 gram pr. 70 g/bæger 

Energi 1188 kJ/284 Kcal 832 kJ/199 kcal 

Fedt 18,6 g 13,0 g 

Heraf fedtsyrer 12,2 g 8,5 g 

Kulhydrater 22,2 g 15,5 g 

Heraf sukkerarter 

kostfibre 

21,9 g 

0,3 g 

15,3 g 

0,2 g 

Protein 7,0 g 4,9 g 

Salt 

heraf natrium 

Vitamin A  

Vitamin E 

Vitamin K 

Vitamin C 

Thiamin (Vitamin B1) 

Riboflavin (Vitamin B2) 

Niacin (Vitamin B3) 

Pyridoxin (Vitamin B6) 

Folinsyre (Vitamin B9) 

Vitamin B12 

Biotin (Vitamin B7) 

Panthothensyre (Vitamin B5) 

Kalium 

Calcium 

Phosphor 

Magnesium 

Jern 

Zink 

Kobber  

Selen 

Chrom 

Jod 

0,11 g  

23 mg 

197 µg 

0,6 mg 

1,3 µg 

3,4 mg 

<0,01 mg 

0,14 mg 

0,30 mg 

<0,05 mg 

30 µg 

0,48 µg 

0,730 µg 

0,08 mg 

102 mg 

55 µg 

43 mg 

8,43 mg 

0,22 mg 

0,15 mg 

63 µg 

3,97 µg 

6,6 µg 

0,02 µg 

0,08 g 

16 mg 

138 µg 

0,4 mg 

0,9 µg 

2,4 mg 

<0,007 mg 

0,09 mg 

0,21 mg 

<0,04 mg 

21 µg 

0,34 µg 

0,51 µg 

0,06 mg 

71,4 mg 

38,5 µg 

30 mg 

5,9 mg 

0,154 mg 

0,11 mg 

44 µg 

2,78 µg 

4,62 µg 

0,01 µg 
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Ryå Energitæt Abrikos flødeis 
Ryå is fra Aabybro Mejeri 

Varenummer: 2202, EAN-kode: 5709803002024 

 
Beskrivelse af abrikosis 

Den cremede og lækre smag af abrikos i denne is giver en dejlig smagsoplevelse. Isen har en 

rund og sød smag af abrikos i kombination med fløde. Isen har et højt indhold protein. Isen 

kan spises, hvis du har tabt dig eller har brug for fedt- og proteinholdig kost og næring. 

Den energitætte is er udviklet til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret 

underernæring og skal anvendes under lægeligt tilsyn. Isen henvender sig specielt til 

småtspisende borgere, hvis næringsbehov af forskellige årsager ikke dækkes tilstrækkeligt af almindelig kost. Produktet 

er ikke egnet som eneste ernæringskilde og bør derfor anvendes som supplement til en varieret kost. Isen er udviklet og 

produceret på Aabybro Mejeri og serveres i et lille, overkommeligt bæger, lige til at tage ud og nyde. 

 

Ingredienser  

65 % piskefløde, sukker, 20 % abrikospuré, valleproteinpulver, Bourbon vanilje, emulgator: E471,  

stabilisatorer: E401, E407, E410, E412. 

 

Nøgleord 

Energitæt, Forøget indhold af fedt & protein, Bourbon Vanilje, Flødeis, Abrikos 

 

Nettoindhold 

120 ml – 70 gram. 24 stk. i et kolli.  

 

Kolliinformation 

24 stk. Energitæt is i en kasse. 144 kolli/palle = 3456 enheder/palle. EAN-14: 5709803002925 

 

Næringsindhold for abrikos flødeis 
NÆRINGSINDHOLD PR. 100 GRAM PR 70 GRAM/BÆGER 

ENERGI 1203 kJ/287 Kcal 842 kJ/201 kcal 

FEDT 18,6 g 13,0 g 

HERAF FEDTSYRER 12,2 g 8,5 g 

KULHYDRATER 22,9 g 16,0 g 

HERAF SUKKERARTER 22,5 g 15,8 g 

PROTEIN 7,2 g 5,0 g 

KOSTFIBRE 0,4 g 0,3 g 

SALT 0,11 g 0,07 g 

 
Opbevaring 

Ved -18 grader. 

 

Holdbarhed 

730 dage.  

 

Servering 

Bør tages op af fryseren mindst 10 minutter inden servering.  
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Ryå Energitæt Hindbær sorbet  
Ryå is fra Aabybro Mejeri 

Varenummer: 2203, EAN-kode: 5709803002031 

 
Beskrivelse af hindbærsorbet 

Frisk og nærende sorbet med en sødlig og intens smag af hindbær. Sorbeten har en 

rigtig lækker konsistens og er god for dig, som har lyst til noget koldt og let syrligt, og 

som ikke har lyst til den fyldige smag af fløde i munden. Sorbeten kan spises, hvis du 

har tabt dig eller har brug for en energirig næring. Denne køler munden og smelter 

nemt, hvis du har synkebesvær. Den energitætte is er udviklet til ernæringsmæssig 

håndtering af sygdomsrelateret underernæring og skal anvendes under lægeligt tilsyn. Isen henvender sig specielt til 

småtspisende borgere, hvis næringsbehov af forskellige årsager ikke dækkes tilstrækkeligt af almindelig kost. Produktet 

er ikke egnet som eneste ernæringskilde og bør derfor anvendes som supplement til en varieret kost. Isen er udviklet og 

produceret på Aabybro Mejeri og serveres i et lille, overkommeligt bæger, lige til at tage ud og nyde. 

 

Ingredienser 

Vand, sukker, 20 % hindbærpuré, rapsolie, Bourbon vanilje, stabilisatorer: E410, E440, E461. 

 

Nøgleord 

Energitæt, Forøget indhold af fedt, Sorbet 

 

Nettoindhold 

120 ml – 70 gram. 24 stk. i et kolli.  

 

Kolliinformation 

24 stk. Energitæt is i en kasse. 144 kolli/palle = 3456 enheder/palle. EAN-14: 5709803002932 

 

Næringsindhold for hindbær sorbet 
NÆRINGSINDHOLD PR. 100 GRAM PR. 70 GRAM/BÆGER 

ENERGI 828 kJ/198 Kcal 580 kJ/139 kcal 

FEDT 8,2 g 5,7 g 

HERAF FEDTSYRER 0,8 g 0,6 g 

KULHYDRATER 30,2 g 21,1 g 

HERAF SUKKERARTER 26,1 g 18,3 g 

PROTEIN 0,2 g 0,1 g 

KOSTFIBRE 0,7 g 0,5 g 

SALT 0,0 g 0,0 g 

 
Opbevaring 

Ved -18 grader. 

 

Holdbarhed 

730 dage.  

 

Servering 

Bør tages op af fryseren mindst 10 minutter inden servering.  
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Ryå Energitæt Mango fromage 
Ryå is fra Aabybro Mejeri 

Varenummer: 2204, EAN-kode: 5709803002048 

 

Beskrivelse af mangofromage  
Den frugtige og cremede mangofromage er et rigtig godt valg for dig, som gerne vil have 

noget andet end is. Denne fromage har en lækker konsistens og sød smag, og giver ikke 

isninger i tænderne. Den energitætte is er udviklet til ernæringsmæssig håndtering af 

sygdomsrelateret underernæring og skal anvendes under lægeligt tilsyn. Isen henvender sig specielt til småtspisende 

borgere, hvis næringsbehov af forskellige årsager ikke dækkes tilstrækkeligt af almindelig kost. Produktet er ikke egnet 

som eneste ernæringskilde og bør derfor anvendes som supplement til en varieret kost. Isen er udviklet og produceret på 

Aabybro Mejeri og serveres i et lille, overkommeligt bæger, lige til at tage ud og nyde. 

 

Ingredienser 
70 % piskefløde, sukker, 20 % mangopuré, valleproteinpulver, Bourbon vanilje,  

emulgator: E471, stabilisatorer: E401, E407, E410, E412. 

 

Nøgleord 

Energitæt, Forøget indhold af fedt & protein, Fromage, Mango 

 

Nettoindhold 
120 ml – 70 gram.  

 

Kolliinformation 

24 stk. Energitæt is i en kasse. 144 kolli/palle = 3456 enheder/palle. EAN-14: 5709803002949 

 

Næringsindhold for mango fromage 
NÆRINGSINDHOLD PR. 100 GRAM PR. 70 GRAM/BÆGER 

ENERGI 1262 kJ/301 Kcal 883 kJ/211 kcal 

FEDT 20,5 g 14,4 g 

HERAF FEDTSYRER 13,5 g 9,5 g 

KULHYDRATER 21,2 g 14,8 g 

HERAF SUKKERARTER 21,0 g 14,7 g 

PROTEIN 8,2 g 5,7 g 

KOSTFIBRE 0,3 g 0,2 

SALT 0,13 g 0,09 g 

 

Opbevaring 
Ved -18 grader. 

 

Holdbarhed 

730 dage.  

 

Servering 
Bør tages op af fryseren mindst 10 minutter inden servering.  
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Ryå Energitæt Sveske trifli 
Ryå is fra Aabybro Mejeri 

Varenummer: 2205, EAN-kode: 5709803002055 

 
Beskrivelse af svesketrifli 

Ryå Energitæt sveske trifli har en lækker og rund smag af svesker i kombi- 

nation med vaniljefromage, som komplementerer hinanden rigtig godt og tilsammen giver en 

god og lækker smagsoplevelse. Triflien kan især spises, hvis du ikke ønsker noget koldt i 

munden. Svesketrifli godt til dig med maveproblemer. Den energitætte is er udviklet til 

ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret underernæring og skal anvendes under lægeligt tilsyn. Isen henvender 

sig specielt til småtspisende borgere, hvis næringsbehov af forskellige årsager ikke dækkes tilstrækkeligt af almindelig 

kost. Produktet er ikke egnet som eneste ernæringskilde og bør derfor anvendes som supplement til en varieret kost. 

Isen er udviklet og produceret på Aabybro Mejeri og serveres i et lille, overkommeligt bæger, lige til at tage ud og nyde. 

 

Ingredienser  

70 % piskefløde, sukker, 20 % sveskepuré, valleproteinpulver, Bourbon vanilje, emulgator: E471,  

stabilisatorer: E401, E407, E410, E412. 

 

Nøgleord 

Energitæt, Forøget indhold af fedt & protein, Trifli, Sveske 

 

Nettoindhold 

120 ml – 70 gram.  

 

Kolliinformation 

24 stk. Energitæt is i en kasse. 144 kolli/palle = 3456 enheder/palle. EAN-14: 5709803002956 

 

Næringsindhold for sveske trifli 
NÆRINGSINDHOLD PR. 100 GRAM PR. 70 GRAM/BÆGER 

ENERGI 1249 kJ/298 Kcal 874 kJ/209 kcal 

FEDT 20,8 g 14,6 g 

HERAF FEDTSYRER 13,7 g 9,6 g 

KULHYDRATER 19,5 g 13,7 g 

HERAF SUKKERARTER 17,0 g 12,0 g 

PROTEIN 8,4 g 5,9 g 

KOSTFIBRE 0,5 g 0,4 g 

SALT 0,13 g 0,09 g 

 
Opbevaring 

Ved -18 grader. 

 

Holdbarhed 

730 dage.  

 

Servering 

Bør tages op af fryseren mindst 10 minutter inden servering.  
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Ryå Energitæt Citron sherbet 
Ryå is fra Aabybro Mejeri 

Varenummer: 2206, EAN-kode: 5709803002062 

 
Beskrivelse af lemonsherbet  

Sherbet er betegnelsen for en is, hvor indholdet er en blanding af flødeis og sorbet. Ryå Citron 

sherbet har en frisk og lækker smag af let-syrlige citroner samt en dejlig konsistens, som giver 

dig en rigtig god smagsoplevelse. Sherbeten kan spises, hvis du har synkebesvær og ønsker 

protein uden for meget fedt. Den energitætte is er udviklet til ernæringsmæssig håndtering af 

sygdomsrelateret underernæring og skal anvendes under lægeligt tilsyn. Isen henvender sig 

specielt til småtspisende borgere, hvis næringsbehov af forskellige årsager ikke dækkes tilstrækkeligt af almindelig 

kost. Produktet er ikke egnet som eneste ernæringskilde og bør derfor anvendes som supplement til en varieret kost. 

Isen er udviklet og produceret på Aabybro Mejeri og serveres i et lille, overkommeligt bæger, lige til at tage ud og nyde. 

 

Ingredienser  

Vand, valleproteinpulver, fiber (polydextrose), sukker, piskefløde, fruktose, 20 % citron, emulgator: E471, 

stabilisatorer: E410, E412, kartoffelprotein.  

 

Nøgleord 

Energitæt, Forøget indhold af fedt & protein, Sherbet, Flødeis, Sorbet, Citron 

 

Nettoindhold 

120 ml – 70 gram.  

 

Kolliinformation 

24 stk. Energitæt is i en kasse. 144 kolli/palle = 3456 enheder/palle. EAN-14: 5709803002963 

 

Næringsindhold for lemon sherbet 
NÆRINGSINDHOLD PR. 100 GRAM PR. 70 GRAM/BÆGER 

ENERGI 580 kJ/138 Kcal 406 kJ/97 kcal 

FEDT 2,2 g 1,5 g 

HERAF FEDTSYRER 1,5 g 1,1 g 

KULHYDRATER 19,3 g 13,5 g 

HERAF SUKKERARTER 18,1 g 12,6 g 

PROTEIN 7,1 g 4,9 g 

KOSTFIBRE 6,4 g 4,5 g 

SALT 0,1 g 0,007 g 

 
Opbevaring 

Ved -18 grader. 

 

Holdbarhed 

730 dage.  

 

Servering 

Bør tages op af fryseren mindst 10 minutter inden servering.  
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Ryå Energitæt Solbær sherbet 
Ryå is fra Aabybro Mejeri 

Varenummer: 2207, EAN-kode: 5709803002079 

 
Beskrivelse af solbærsherbet 

Sherbet er betegnelsen for en is, hvor indholdet er en blanding mellem flødeis og sorbet. Nyd 

en dejlig frisk smag af sommersøde solbær i en sherbet, som er en kombination mellem det 

søde og det syrlige. Sherbeten kan spises, hvis du har synkebesvær og ønsker protein uden for 

meget fedt. Den energitætte is er udviklet til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret 

underernæring og skal anvendes under lægeligt tilsyn. Isen henvender sig specielt til småtspisende borgere, hvis 

næringsbehov af forskellige årsager ikke dækkes tilstrækkeligt af almindelig kost. Produktet er ikke egnet som eneste 

ernæringskilde og bør derfor anvendes som supplement til en varieret kost. Isen er udviklet og produceret på Aabybro 

Mejeri og serveres i et lille, overkommeligt bæger, lige til at tage ud og nyde. 

 

Ingredienser  

Vand, valleproteinpulver, fiber (polydextrose), sukker, piskefløde, fruktose, 20 % solbær,  

emulgator: E471, stabilisatorer: E410, E412, kartoffelprotein.  

 

Nøgleord 

Energitæt, Forøget indhold af fedt & protein, Sherbet, Flødeis, Sorbet, Solbær 

 

Nettoindhold 

120 ml – 70 gram.  

 

Kolliinformation 

24 stk. Energitæt is i en kasse. 144 kolli/palle = 3456 enheder/palle. EAN-14: 5709803002970 

 

Næringsindhold for solbær sherbet 
NÆRINGSINDHOLD PR. 100 GRAM PR. 70 GRAM/BÆGER 

ENERGI 609 kJ/145 Kcal 426 kJ/102 kcal 

FEDT 2,2 g 1,5 g 

HERAF FEDTSYRER 1,5 g 1,1 g 

KULHYDRATER 20,9 g 14,6 g 

HERAF SUKKERARTER 19,1 g 13,4 g 

PROTEIN 7,2 g 5,0 g 

KOSTFIBRE 6,4 g 4,5 g 

SALT 0,1 g 0,007 g 

 
Opbevaring 

Ved -18 grader. 

 

Holdbarhed 

730 dage.  

 

Servering 

Bør tages op af fryseren mindst 10 minutter inden servering. 
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Ryå Energitæt Chokolade sherbet 
Ryå is fra Aabybro Mejeri 

Varenummer: 2208, EAN-kode: 5709803002086 

 

Beskrivelse af chokoladesherbet 
Sherbet er betegnelsen for en is, hvor indholdet er en blanding mellem flødeis og sorbet. Ryå 

Energitæt chokolade sherbet har en rund og intens smag af chokolade, som er rigtig god for 

dig, som gerne vil have noget, som smager sødt og har en lækker konsistens. Sherbeten er 

god, hvis du har synkebesvær og ønsker protein uden for meget fedt. Den energitætte is er udviklet til ernæringsmæssig 

håndtering af sygdomsrelateret underernæring og skal anvendes under lægeligt tilsyn. Isen henvender sig specielt til 

småtspisende borgere, hvis næringsbehov af forskellige årsager ikke dækkes tilstrækkeligt af almindelig kost. Produktet 

er ikke egnet som eneste ernæringskilde og bør derfor anvendes som supplement til en varieret kost. Isen er udviklet og 

produceret på Aabybro Mejeri og serveres i et lille, overkommeligt bæger, lige til at tage ud og nyde. 

 
Ingredienser  

Vand, valleproteinpulver, fiber (polydextrose), sukker, piskefløde, fruktose, 20 % chokolade (soya lechtin), kakao, 

emulgator: E471, stabilisatorer: E410, E412, kartoffelprotein.  

 

Nøgleord 

Energitæt, Forøget indhold af fedt & protein, Sherbet, Flødeis, Sorbet, Chokolade 

 

Nettoindhold 

120 ml – 70 gram.  

 

Kolliinformation 

24 stk. Energitæt is i en kasse. 144 kolli/palle = 3456 enheder/palle. EAN-14: 5709803002987 

 

Næringsindhold for chokolade sherbet 
NÆRINGSINDHOLD PR. 100 GRAM PR. 70 GRAM/BÆGER 

ENERGI 609 kJ/145 Kcal 426 kJ/102 kcal 

FEDT 2,9 g 2,0 g 

HERAF FEDTSYRER 2,0 g 1,4 g 

KULHYDRATER 19,0 g 13,3 g 

HERAF SUKKERARTER 18,7 g 13,09 g 

PROTEIN 7,4 g 5,2 g 

KOSTFIBRE 7,0 g 4,9 g 

SALT 0,1 g 0,007 g 

 
Opbevaring 

Ved -18 grader. 

 

Holdbarhed 

730 dage.  

 

Servering 

Bør tages op af fryseren mindst 10 minutter inden servering.  
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3 stk. Ryå Energitæt jordbæris 
Ryå is fra Aabybro Mejeri 

Varenummer: 2301, EAN-kode: 5709803002314 

 

Beskivelse af Energitæt jordbæris 
Ryå Energitæt jordbær flødeis har en lækker smag af friske jordbær, som giver en fornemmelse af sommer. Isen har en 

cremet konsistens, som giver dig en fyldig smag i munden. Vores jordbær flødeis har et højt indhold af protein. Isen kan 

spises, hvis du har tabt dig eller har brug for fedt- og proteinholdig kost og næring. 

Den energitætte is er udviklet til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret underernæring og skal anvendes 

under lægeligt tilsyn. Isen henvender sig specielt til småtspisende borgere, hvis næringsbehov af forskellige årsager ikke 

dækkes tilstrækkeligt af almindelig kost. Produktet er ikke egnet som eneste ernæringskilde og bør derfor anvendes som 

supplement til en varieret kost. Isen er udviklet og produceret på Aabybro Mejeri og serveres i et lille, overkommeligt 

bæger, lige til at tage ud og nyde. 

 

Ingredienser  
65 % piskefløde, sukker, 20 % jordbærpuré, valleproteinpulver, Bourbon vanilje,  

emulgator: E471, stabilisatorer: E401, E407, E410, E412. 

 

Nøgleord 

Energitæt, Forøget indhold af fedt & protein, Bourbon Vanilje, Flødeis, Jordbær 

 

Nettoindhold 
3 bægere á 120 ml (70 gram) 

 

Kolliinformation 

40 stk. Energitæt is i en kasse. 36 kolli/palle = 1440 enheder/palle. EAN-14: 5709803002512 

 

Isens næringsindhold 
NÆRINGSINDHOLD PR. 100 GRAM PR. 70 GRAM/BÆGER 

ENERGI 1188 kJ/284 Kcal 832 kJ/199 Kcal 

FEDT 18,6 g 13,0 g 

HERAF FEDTSYRER 12,2 g 8,5 g 

KULHYDRATER 22,2 g 15,5 g 

HERAF SUKKERARTER 21,9 g 15,3 g 

PROTEIN 7,0 g 4,9 g 

SALT 0,1 g 0,07 g 

 
Opbevaring 

Ved -18 grader. 

 

Holdbarhed 

730 dage.  

 

Servering 

Bør tages op af fryseren mindst 10 minutter inden servering. 
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6 stk. Ryå Energitæt jordbæris 
Ryå is fra Aabybro Mejeri 

Varenummer: 2401, EAN-kode: 5709803002413 

 
Beskivelse af Energitæt jordbæris 

Ryå Energitæt jordbær flødeis har en lækker smag af friske jordbær, som giver en fornemmelse af sommer. Isen har en 

cremet konsistens, som giver dig en fyldig smag i munden. Vores jordbær flødeis har et højt indhold af protein. Isen kan 

spises, hvis du har tabt dig eller har brug for fedt- og proteinholdig kost og næring. 

Den energitætte is er udviklet til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret underernæring og skal anvendes 

under lægeligt tilsyn. Isen henvender sig specielt til småtspisende borgere, hvis næringsbehov af forskellige årsager ikke 

dækkes tilstrækkeligt af almindelig kost. Produktet er ikke egnet som eneste ernæringskilde og bør derfor anvendes som 

supplement til en varieret kost. Isen er udviklet og produceret på Aabybro Mejeri og serveres i et lille, overkommeligt 

bæger, lige til at tage ud og nyde. 

 

Ingredienser  

65 % piskefløde, sukker, 20 % jordbærpuré, valleproteinpulver, Bourbon vanilje,  

emulgator: E471, stabilisatorer: E401, E407, E410, E412. 

 

Nøgleord 

Energitæt, Forøget indhold af fedt & protein, Bourbon Vanilje, Flødeis, Jordbær 

 

Nettoindhold 

6 bægere á 120 ml (70 gram) 

 

Kolliinformation 

20 stk. Energitæt is i en kasse. 36 kolli/palle = 720 enheder/palle. EAN-14: 5709803002611 

 

Næringsindhold for jordbær flødeis 
NÆRINGSINDHOLD PR. 100 GRAM PR. 70 GRAM/BÆGER 

ENERGI 1188 kJ/284 Kcal 832 kJ/199 Kcal 

FEDT 18,6 g 13,0 g 

HERAF FEDTSYRER 12,2 g 8,5 g 

KULHYDRATER 22,2 g 15,5 g 

HERAF SUKKERARTER 21,9 g 15,3 g 

PROTEIN 7,0 g 4,9 g 

SALT 0,1 g 0,07 g 

 
Opbevaring 

Ved -18 grader. 

 

Holdbarhed 

730 dage.  

 

Servering 

Bør tages op af fryseren mindst 10 minutter inden servering. 
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3 stk. Ryå Energitæt vaniljeis 
Ryå is fra Aabybro Mejeri 

Varenummer: 2300, EAN-kode: 5709803002307 

 
Beskivelse af Energitæt vaniljeis 

Den fyldige og enkle smag af ægte vanilje i kombination med den lækre, cremede fløde gør Ryå Energitæt vanilje 

flødeis til den perfekte, milde smagsoplevelse. Isen har et højt indhold af protein. Isen kan spises, hvis du har tabt dig 

eller har brug for fedt- og proteinholdig kost og næring. Prøv at tilsætte isen til øllebrød eller frugtgrød, eller nyd den 

som den er, som en dessert eller mellemmåltid.  

Den energitætte is er udviklet til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret underernæring og skal anvendes 

under lægeligt tilsyn. Isen henvender sig specielt til småtspisende borgere, hvis næringsbehov af forskellige årsager ikke 

dækkes tilstrækkeligt af almindelig kost. Produktet er ikke egnet som eneste ernæringskilde og bør derfor anvendes som 

supplement til en varieret kost. Isen er udviklet og produceret på Aabybro Mejeri og serveres i et lille, overkommeligt 

bæger, lige til at tage ud og nyde. 

 

Ingredienser  

65 % piskefløde, sukker, valleproteinpulver, 1 % Bourbon vanilje, emulgator: E471, stabilisatorer: E401, E407, E410, 

E412. 

 

Nøgleord 

Energitæt, Forøget indhold af fedt & protein, Bourbon Vanilje, Flødeis 

 

Nettoindhold 

3 bægere á 120 ml (70 gram) 

 

Kolliinformation 

40 stk. Energitæt is i en kasse. 36 kolli/palle = 1440 enheder/palle. EAN-14: 5709803002505 

 

Næringsindhold for vanilje flødeis 
NÆRINGSINDHOLD PR. 100 GRAM PR. 70 GRAM/BÆGER 

ENERGI 1309 kJ/313 Kcal 916 kJ/219 Kcal 

FEDT 24,8 g 17,4 g 

HERAF FEDTSYRER 16,3 g 11,4 g 

KULHYDRATER 14,2 g 9,9 g 

HERAF SUKKERARTER 14,0 g 9,8 g 

PROTEIN 8,5 g 6,0 g 

SALT 0,1 g 0,07 g 

 
Opbevaring 

Ved -18 grader. 

 

Holdbarhed 

730 dage.  

 

Servering 

Bør tages op af fryseren mindst 10 minutter inden servering. 
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6 stk. Ryå Energitæt vaniljeis 
Ryå is fra Aabybro Mejeri 

Varenummer: 2400, EAN-kode: 5709803002406 

 
Beskivelse af Energitæt vaniljeis 

Den fyldige og enkle smag af ægte vanilje i kombination med den lækre, cremede fløde gør Ryå Energitæt vanilje 

flødeis til den perfekte, milde smagsoplevelse. Isen har et højt indhold af protein. Isen kan spises, hvis du har tabt dig 

eller har brug for fedt- og proteinholdig kost og næring. Prøv at tilsætte isen til øllebrød eller frugtgrød, eller nyd den 

som den er, som en dessert eller mellemmåltid.  

Den energitætte is er udviklet til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret underernæring og skal anvendes 

under lægeligt tilsyn. Isen henvender sig specielt til småtspisende borgere, hvis næringsbehov af forskellige årsager ikke 

dækkes tilstrækkeligt af almindelig kost. Produktet er ikke egnet som eneste ernæringskilde og bør derfor anvendes som 

supplement til en varieret kost. Isen er udviklet og produceret på Aabybro Mejeri og serveres i et lille, overkommeligt 

bæger, lige til at tage ud og nyde. 

 

Ingredienser  

65 % piskefløde, sukker, valleproteinpulver, 1 % Bourbon vanilje, emulgator: E471, stabilisatorer: E401, E407, E410, 

E412. 

 

Nøgleord 

Energitæt, Forøget indhold af fedt & protein, Bourbon Vanilje, Flødeis 

 

Nettoindhold 

6 bægere á 120 ml (70 gram) 

 

Kolliinformation 

20 stk. Energitæt is i en kasse. 36 kolli/palle = 720 enheder/palle. EAN-14: 5709803002604 

 

Næringsindhold for vanilje flødeis 
NÆRINGSINDHOLD PR. 100 GRAM PR. 70 GRAM/BÆGER 

ENERGI 1309 kJ/313 Kcal 916 kJ/219 Kcal 

FEDT 24,8 g 17,4 g 

HERAF FEDTSYRER 16,3 g 11,4 g 

KULHYDRATER 14,2 g 9,9 g 

HERAF SUKKERARTER 14,0 g 9,8 g 

PROTEIN 8,5 g 6,0 g 

SALT 0,1 g 0,07 g 

 
Opbevaring 

Ved -18 grader. 

 

Holdbarhed 

730 dage.  

 

Servering 

Bør tages op af fryseren mindst 10 minutter inden servering. 
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Energitæt Økologisk Vanilje flødeis  
Ryå is fra Aabybro Mejeri 

Varenummer: 2600, EAN-kode: 5709803002703  

Beskivelse af økologisk vaniljeis 

Denne energitætte vanilje flødeis har et højt indhold af protein. Isen kan spises, hvis du 

har tabt dig eller har brug for fedt- og proteinholdig kost og næring. 

Den energitætte is er udviklet til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret 

underernæring og skal anvendes under lægeligt tilsyn. Isen henvender sig specielt til 

småtspisende borgere, hvis næringsbehov af forskellige årsager ikke dækkes tilstrækkeligt af almindelig kost. Produktet 

er ikke egnet som eneste ernæringskilde og bør derfor anvendes som supplement til en varieret kost. Isen er udviklet og 

produceret på Aabybro Mejeri og serveres i et lille, overkommeligt bæger, lige til at tage ud og nyde. 

 

Ingredienser  

65 % piskefløde*, vand, sukker*, valleproteinpulver*, stabilisator: E410, 0,2 % vanilje*. * = Økologisk.  

 

Nøgleord 

Energitæt, Forøget indhold af fedt & protein, Bourbon Vanilje, Flødeis, Økologisk 

 

Nettoindhold 

120 ml – 70 gram. 24 stk. i et kolli.  

 

Kolliinformation 

24 stk. Energitæt is i en kasse. 144 kolli/palle = 3456 enheder/palle. EAN-14: 5709803002802 

 

Næringsindhold for økologisk vanilje flødeis 
NÆRINGSINDHOLD PR. 100 GRAM PR. 70 GRAM/BÆGER 

ENERGI 1350 kJ/323 Kcal 945 kJ/226 Kcal 

FEDT 25,4 g 17,9 g 

HERAF FEDTSYRER 16,6 g 11,6 g 

KULHYDRATER 14,8 g 10,4 g 

HERAF SUKKERARTER 14,6 g 10,2 g 

PROTEIN 8,9 g 6,2 g 

SALT 0,14 g 0,1 g 

 
Opbevaring 

Ved -18 grader. 

 

Holdbarhed 

730 dage.  

 

Servering 

Bør tages op af fryseren mindst 10 minutter inden servering. 
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Energitæt Økologisk Vaniljeis med jordbær  
Ryå is fra Aabybro Mejeri 

Varenummer: 2601, EAN-kode: 5709803002710   

Beskivelse af økologisk vaniljeis med jordbær 

RYÅ Økologisk Energitæt vaniljeis med jordbær leder tankerne hen på den klassiske ”Rød 

grød med fløde”. Isen kan spises, hvis du har tabt dig eller har brug for fedt- og proteinholdig 

kost og næring. 

Den energitætte is er udviklet til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret underernæring og skal anvendes 

under lægeligt tilsyn. Isen henvender sig specielt til småtspisende borgere, hvis næringsbehov af forskellige årsager ikke 

dækkes tilstrækkeligt af almindelig kost. Produktet er ikke egnet som eneste ernæringskilde og bør derfor anvendes som 

supplement til en varieret kost. Isen er udviklet og produceret på Aabybro Mejeri og serveres i et lille, overkommeligt 

bæger, lige til at tage ud og nyde. 

 

Ingredienser  

65 % piskefløde*, vand, sukker*, 20 % jordbærpuré*, valleproteinpulver*, stabilisator: E410,  

0,2 % vanilje*. * = Økologisk.  

 

Nøgleord 

Energitæt, Forøget indhold af fedt & protein, Bourbon Vanilje, Flødeis, Økologisk, Jordbær 

 

Nettoindhold 

120 ml – 70 gram.  

 

Kolliinformation 

24 stk. Energitæt is i en kasse. 144 kolli/palle = 3456 enheder/palle. EAN-14: 5709803002819 

 

Næringsindhold for økologisk vaniljeis med jordbær 
NÆRINGSINDHOLD PR. 100 GRAM PR. 70 GRAM/BÆGER 

ENERGI 1136 kJ/272 Kcal 795 kJ/190 Kcal 

FEDT 19,1 g 13,4 g 

HERAF FEDTSYRER 12,4 g 8,7 g 

KULHYDRATER 18,3 g 12,8 g 

HERAF SUKKERARTER 17,9 g 12,5 g 

PROTEIN 6,8 g 4,8 g 

SALT 0,1 g 0,07 g 

 
Opbevaring 

Ved -18 grader. 

 

Holdbarhed 

730 dage.  

 

Servering 

Bør tages op af fryseren mindst 10 minutter inden servering. 
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Energitæt Økologisk Vaniljeis med passionsfrugt  
Ryå is fra Aabybro Mejeri 

Varenummer: 2602, EAN-kode: 5709803002628  

Beskivelse af økologisk vaniljeis med passionsfrugt 

RYÅ Økologisk Energitæt vaniljeis med passionsfrugt har en skøn balance mellem sødme og 

syre, som er velegnet til personer med synkebesvær, da spytsekretionen stimuleres. Ideel hvis du 

har tabt dig og har brug for fedt- og proteinholdig kost og næring. 

Den energitætte is er udviklet til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret underernæring 

og skal anvendes under lægeligt tilsyn. Isen henvender sig specielt til småtspisende borgere, hvis 

næringsbehov af forskellige årsager ikke dækkes tilstrækkeligt af almindelig kost. Produktet er ikke egnet som eneste 

ernæringskilde og bør derfor anvendes som supplement til en varieret kost. Isen er udviklet og produceret på Aabybro 

Mejeri og serveres i et lille, overkommeligt bæger, lige til at tage ud og nyde. 

 

Ingredienser  

65 % piskefløde*, vand, sukker*, 20 % passionsfrugt juice*, valleproteinpulver*, stabilisator: E410, 0,2 % vanilje*. * 

= Økologisk. 

 

Nøgleord 

Energitæt, Forøget indhold af fedt & protein, Bourbon Vanilje, Flødeis, Økologisk, Passionsfrugt  

 

Nettoindhold 

120 ml – 70 gram.  

 

Kolliinformation 

24 stk. Energitæt is i en kasse. 144 kolli/palle = 3456 enheder/palle. EAN-14: 5709803002826 

 

Næringsindhold for økologisk vaniljeis med passionsfrugt 
NÆRINGSINDHOLD PR. 100 GRAM PR. 70 GRAM/BÆGER 

ENERGI 1162 kJ/278 Kcal 813 kJ/195 Kcal 

FEDT 19,2 g 13,4 g 

HERAF FEDTSYRER 12,5 g 8,8 g 

KULHYDRATER 19,6 g 13,7 g 

HERAF SUKKERARTER 18,3 g 12,8 g 

PROTEIN 6,9 g 4,8 g 

SALT 0,11 g 0,08 g 

 
Opbevaring 

Ved -18 grader. 

 

Holdbarhed 

730 dage.  

 

Servering 

Bør tages op af fryseren mindst 10 minutter inden servering. 
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Energitæt Økologisk Vaniljeis med citron 
Ryå is fra Aabybro Mejeri 

Varenummer: 2603, EAN-kode: 5709803002635  

Beskivelse af økologisk vaniljeis med citron 

RYÅ Økologisk Energitæt vaniljeis med citron støtter op om spytsekretionen og er dermed 

velegnet ved synkebesvær. Isen kan  

spises, hvis du har tabt dig eller har brug for fedt- og proteinholdig kost og  

næring. Den energitætte is er udviklet til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret underernæring og skal 

anvendes under lægeligt tilsyn. Isen henvender sig specielt til småtspisende borgere, hvis næringsbehov af forskellige 

årsager ikke dækkes tilstrækkeligt af almindelig kost. Produktet er ikke egnet som eneste ernæringskilde og bør derfor 

anvendes som supplement til en varieret kost. Isen er udviklet og produceret på Aabybro Mejeri og serveres i et lille, 

overkommeligt bæger, lige til at tage ud og nyde. 

 

 

Ingredienser  

65 % piskefløde*, vand, sukker*, 20 % citronsaft*, valleproteinpulver*, stabilisator: E410, 0,2 % vanilje*. * = 

Økologisk.  

 

Nøgleord 

Energitæt, Forøget indhold af fedt & protein, Bourbon Vanilje, Flødeis, Økologisk, Citron 

 

Nettoindhold 

120 ml – 70 gram. 

 

Kolliinformation 

24 stk. Energitæt is i en kasse. 144 kolli/palle = 3456 enheder/palle. EAN-14: 5709803002833 

 

Næringsindhold for økologisk vaniljeis med citron 
NÆRINGSINDHOLD PR. 100 GRAM PR. 70 GRAM/BÆGER 

ENERGI 1138 kJ/272 Kcal 797 kJ/190 Kcal 

FEDT 19,1 g 13,4 g 

HERAF FEDTSYRER 12,4 g 8,7 g 

KULHYDRATER 18,7 g 13,1 g 

HERAF SUKKERARTER 17,2 g 12,0 g 

PROTEIN 6,7 g 4,7 g 

SALT 0,11 g 0,08 g 

 
Opbevaring 

Ved -18 grader. 

 

Holdbarhed 

730 dage.  

 

Servering 

Bør tages op af fryseren mindst 10 minutter inden servering. 
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