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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. 

 


