
Når kroppen kræver mere end 
appetitten rækker til 



is fra Ryå Is på Aabybro Mejeri er produkter, 
som henvender sig specielt til mennesker med en lille appetit. Det 
kan være folk, som har mistet lysten til mad eller hvis næringsbe-
hov ikke kan dækkes tilstrækkeligt via kosten. Det kan eksempel-
vis være personer, som befinder sig i et sygdomsforløb, er ældre 
med mindsket appetit, gravide med stærk kvalme eller børn og 
unge over 2 år, som får medicin, der nedsætter appetitten og har 
problemer med ufrivilligt vægttab.  

Vi har hos Aabybro Mejeri fremstillet en række produkter, som er 
i en overkommelig størrelse i små 120 ml bægere. Alle de energi-
tætte is har en dejlig smag og konsistens, samt et centralt, forøget 
indhold af protein, fedt og sukker. Vi har forsøgt at lave forskel-
lige varianter, som tilfredsstiller en bred vifte af smagspræferen-
cer. Fælles for isene er, at de ikke indeholder gelatine og at konsi-
stensen er en cremet, homogen masse. Dette gælder alle ni varian-
ter, da vi som smagstilsætning kun anvender puréer, således der 
ikke kan forekomme sten eller klumper i isen, som kan forringe 
eller umuliggøre smagsoplevelsen. 
De energitætte is kan med fordel anvendes som mellemmåltid el-
ler dessert. Derudover har de mange andre anvendelsesmulighe-
der, som kan gøre måltidet endnu mere interessant og energirigt. 
Prøv for eksempel isene i frugtgrød, øllebrød eller som sidegevinst 
til en lækker browniekage. Eller tø dem op, så de kan drikkes med 
sugerør eller bruges som ingrediens i smoothies. 
Kun fantasien sætter grænser! 



De energitætte is bliver produceret på 
Aabybro Mejeri. Mejeriet er et gammelt 
mejeri, som har produceret mejeriprodukter 
siden 1888. Vi holder stolt og godt ved de 
gamle, danske traditioner og kvaliteter. 
Derfor anvendes der god, dansk fløde og 
sukker til vores produkter, der fremstilles af 
erfarne mejerister, som holder af at produ-
cere efter deres bedste håndværksevner.  

Aabybro Mejeri udviklede i 2001 de  
energittætte is i tæt samarbejde med syge-
huse og sundhedssektoren, for på den måde 
at finde frem til det bedst egnede og mest 
målgruppebaserede udvalg med stort fokus 
på sammensætning, konsistens og ikke 
mindst smag. Dette betyder, at vi i dag kan 
tilbyde et sortiment bestående af tre slags 
flødeis, tre sherbets, to fromager og en sor-
bet, samt fire økologiske varianter.  

Velbekomme! 

N.H. Lindhardt 
Mejeriejer, Aabybro Mejeri 



Næringsdeklaration for Energitæt 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 



Cremet og mild vaniljeis med 
masser af energi 

Energitæt vaniljeis 

Den fyldige og enkle smag af ægte vanilje i kombination med den lækre cremede 
fløde gør isen til den perfekte, milde smagsoplevelse. Vaniljeisen kan med fordel til-
sættes til øllebrød eller frugtgrød, og nydes som en dessert eller mellemmåltid. 

RYÅ Energitæt vaniljeis er udviklet til ernæringsmæssig håndtering af sygdoms- 
relateret underernæring og skal anvendes under lægeligt tilsyn. Produktet er ikke  
egnet som eneste ernæringskilde og bør derfor anvendes sammen med en varieret 
kost. Isen serveres i et lille og overkommeligt bæger, og henvender sig særligt til dig 
som er småtspisende, patient, samt til dig, som ufrivilligt har tabt dig og/eller har 
brug for fedt- og proteinholdig kost og næring. 

Ingredienser 
65 % piskefløde, sukker, mælkeproteinpulver, 1 % Bourbon vanilje, emulgator: 
mono- og diglycerider af fedtsyrer, stabilisatorer: sodium alginat, carrageenan,  
johannesbrødkernemel, guargummi. 

Nettoindhold 
120 ml – 70 gram. 
Kolli 24 stk. 

Varenummer: 2200  
EAN-kode: 5709803002000 

Vidste du? 
At RYÅ Energitæt Vaniljeis kan  

ordineres af lægen til Grøn Recept 
og hermed er tilskudsberettiget.  



Næringsdeklaration for Energitæt 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 



Energifyldt og lækker jordbæris 
som smager af dansk sommer 

Energitæt jordbæris 

Denne is har en lækker smag af friske, danske jordbær,  
som giver en fornemmelse af sommer. Isen har en  
cremet konsistens, som giver dig en fyldig smag i munden. 

RYÅ Energitæt jordbæris er udviklet til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrela-
teret underernæring og skal anvendes under lægeligt tilsyn. Produktet er ikke egnet 
som eneste ernæringskilde og bør derfor anvendes sammen med en varieret kost.  
Isen serveres i et lille og overkommeligt bæger, og henvender sig særligt til dig, som 
er småtspisende, patient, samt til dig, som ufrivilligt har tabt dig og/eller har brug for 
fedt- og proteinholdig kost og næring.  

Ingredienser 
65 % piskefløde, sukker, 20 % jordbærpuré, mælkeproteinpulver, Bourbon vanilje, 
emulgator: mono- og diglycerider af fedtsyrer, stabilisatorer: sodium alginat,  
carrageenan, johannesbrødkernemel, guargummi. 

Nettoindhold 
120 ml – 70 gram. 
Kolli 24 stk. 

Varenummer: 2201  
EAN-kode: 5709803002017 

Vidste du? 
At RYÅ Energitæt Jordbæris kan 

 ordineres af lægen til Grøn Recept 
og hermed er tilskudsberettiget.  



Abrikos flødeis rig på energi 
og lækker smag 

Energitæt 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.  

I udviklingen af denne is har der været fokus på at isen skulle have et øget indhold af 
protein og fedt.  
Isen serveres i et lille og overkommeligt bæger, og henvender sig særligt til dig som 
er småtspisende, patient, samt til dig, som ufrivilligt har tabt dig og/eller har brug for 
fedt- og proteinholdig kost og næring.  

Ingredienser 
65 % piskefløde, sukker, 20 % abrikospuré, mælkeproteinpulver, Bourbon vanilje, 
emulgator: mono- og diglycerider af fedtsyrer, stabilisatorer: sodium alginat,  
carrageenan, johannesbrødkernemel, guargummi. 

Næringsdeklaration for Energitæt 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 
SALT 0,1 g 0,07 g 

Nettoindhold 
120 ml – 70 gram.  
Kolli 24 stk. 
Varenummer: 2202  
EAN-kode: 5709803002024 

Vidste du? 
At RYÅ Energitæt Abrikos flødeis  kan  
ordineres af lægen til Grøn Recept og 

hermed er tilskudsberettiget.  



Frisk Hindbær sorbet med  
masser af energi og god smag 

Energitæt hindbær sorbet 
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.   

I udviklingen af denne is har der været fokus på, at isen skulle have et øget indhold af 
fedt og sukker. Isen serveres i et lille og overkommeligt bæger, og henvender sig sær-
ligt til dig som er småtspisende, patient, samt til dig, som ufrivilligt har tabt dig og/el-
ler har brug for fedt- og proteinholdig kost og næring. Sorbeten køler munden og 
smelter nemt, og er særlig god for dig som har synkebesvær eller ikke kan tåle mælk. 

Ingredienser 
Vand, sukker, 20 % hindbærpuré, rapsolie, Bourbon vanilje, stabilisatorer: 
johannesbrødkernemel, pektin, methylcellulose.  

Næringsdeklaration 
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 
SALT 0,0 g 0,0 g 

Nettoindhold 
120 ml – 70 gram.  
Kolli 24 stk. 
Varenummer: 2203  
EAN-kode: 5709803002031 



Cremet konsistens og lækker  
Mango fromage med en 
god portion energi 

Energitæt mango fromage 
Den frugtige og cremede mangofromage er et rigtig godt valg til dig, som gerne vil 
have noget andet end is. Denne fromage har en lækker konsistens og sød smag,  og 
giver ikke isninger i tænderne.
I udviklingen af denne fromage har der været fokus på at isen skulle have et øget  
indhold af protein og en stor mængde fedt. Fromagen serveres i et lille og overkom-
meligt bæger, og henvender sig særligt til dig som er småtspisende, patient, samt til 
dig, som ufrivilligt har tabt dig og/eller har brug for fedt- og proteinholdig kost og 
næring. Derudover er den særlig god til dig, som har problemer med isninger i  
tænderne eller af andre grunde ikke ønsker noget koldt i munden. 
Ingredienser 
70 % piskefløde, sukker, 20 % mangopuré, mælkeproteinpulver, Bourbon 
vanilje, emulgator: mono- og diglycerider af fedtsyrer, stabilisator: vegetabilsk 
gelatine. 

Næringsdeklaration 
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 
SALT 0,1 g 0,07 g 

Nettoindhold 
120 ml – 70 gram.  
Kolli 24 stk. 
Varenummer: 2204  
EAN-kode: 5709803002048

Vidste du? 
At RYÅ Energitæt Mango fromage 

kan ordineres af lægen til Grøn Recept 
og hermed er tilskudsberettiget.  



Lækker smagseksplosion af svesker 
og vanilje i en skøn trifli 

Energitæt sveske trifli 
Denne trifli består af en lækker og rund smag af svesker i  
kombination med vaniljefromage, som komplementerer  
hinanden rigtig godt og tilsammen giver en god og lækker smagsoplevelse. 

I udviklingen af denne trifli har der været fokus på at isen skulle have et øget indhold 
af protein og en stor mængde fedt. Triflien serveres i et lille og overkommeligt  
bæger, og henvender sig særligt til dig som er småtspisende, patient, samt til dig, som 
ufrivilligt har tabt dig og/eller har brug for fedt- og proteinholdig kost og næring. 
Derudover er den god for dig, som ikke ønsker noget koldt i munden eller har proble-
mer med maven.  

Ingredienser 
70 % piskefløde, sukker, 20 % sveskepuré, mælkeproteinpulver, Bourbon vanilje, 
emulgator: mono- og diglycerider af fedtsyrer, stabilisator: vegetabilsk gelatine. 

Næringsdeklaration 
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 
SALT 0,1 g 0,07 g 

Nettoindhold 
120 ml – 70 gram.  
Kolli 24 stk. 
Varenummer: 2205 
EAN-kode: 5709803002055

Vidste du? 
At RYÅ Energitæt Sveske trifili

kan ordineres af lægen til Grøn Recept 
og hermed er tilskudsberettiget.  



Mild syrlig lækre 
energitætte Citron Sheerbet
Energitæt Citron sherbet 
Denne sherbet har en frisk og lækker smag af let-syrlige citroner samt en dejlig kon-
sistens, som giver dig en rigtig god smagsoplevelse. Sherbet er betegnelsen for et mix 
af sorbet og flødeis. 

I udviklingen af denne is har der været fokus på at isen skulle have et øget indhold af 
protein, fiber og en smule fedt. Isen serveres i et lille og overkommeligt bæger, og 
henvender sig særligt til dig som er småtspisende, patient, samt til dig, som ufrivilligt 
har tabt dig og/eller har brug for fedt- og proteinholdig kost og næring. Derudover 
henvender isen sig særligt til personer med synkebesvær og som ønsker protein uden 
for meget fedt.  

Ingredienser 
Vand, mælkeprotein, fiber (polydextrose), sukker, piskefløde, fruktose, 20 % citron, 
emulgator: mono- og diglycerider af fedtsyrer, stabilisatorer: johannesbrødkernemel,  
guargummi, kartoffelprotein. 

Næringsdeklaration 
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 0,07 g 

Nettoindhold 
120 ml – 70 gram.  
Kolli 24 stk. 
Varenummer: 2206  
EAN-kode: 5709803002062



Frisk smag af solbær i  
solbær sherbet med masser af energi 

Energitæt solbær sherbet 
Nyd en dejlig frisk smag af sommersøde solbær i en sherbet, som er en kombination 
mellem det søde og syrlige. Sherbet er betegnelsen for et mix af sorbet og flødeis, 
som gør det muligt at trække på de gode egenskaber fra begge varianter. 

I udviklingen af denne is har der været fokus på at isen skulle have et øget indhold  
af protein, fiber og en smule fedt. Produktet henvender sig særligt til dig som er småt-
spisende, patient, samt til dig, som ufrivilligt har tabt dig og/eller har brug for fedt- 
og proteinholdig kost og næring. Derudover henvender isen sig særligt til personer 
med synkebesvær og som ønsker protein uden for meget fedt.  

Ingredienser 
Vand, mælkeprotein, fiber (polydextrose), sukker, piskefløde, fruktose, 20 % sol-
bærpuré, emulgator: mono- og diglycerider af fedtsyrer, stabilisatorer: johannesbrød-
kernemel, guargummi, kartoffelprotein. 

Næringsdeklaration 
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 0,07 g 

Nettoindhold 
120 ml – 70 gram.  
Kolli 24 stk. 
Varenummer: 2207  
EAN-kode: 5709803002079 



Rund smag med stor energi i  
energitætte chokolade sherbet 

Energitæt chokolade sherbet 
Denne energitætte 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. 
Sherbet er betegnelsen for et mix af sorbet og flødeis. 

I udviklingen af denne is har der været fokus på at isen skulle have et øget indhold  
af protein, fiber og en smule fedt. Isen serveres i et lille og overkommeligt bæger,  
og henvender sig særligt til dig, som er småtspisende, patient, samt til dig, som ufri-
villigt har tabt dig og/eller har brug for fedt- og proteinholdig kost og næring. Derud-
over henvender isen sig særligt til personer med synkebesvær og som ønsker protein 
uden for meget fedt.  

Ingredienser 
Vand, mælkeprotein, fiber (polydextrose), sukker, piskefløde, fruktose, 20 % cho-
kolade (soya lecithin), kakao, emulgator: mono- og diglycerider af fedtsyrer, stabili-
satorer: johannesbrødkernemel, guargummi, kartoffelprotein.  

Næringsdeklaration 
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 21,9 g 15,3 g 
PROTEIN 7,4 g 5,2 g 
KOSTFIBRE 7,0 g 4,9 g 
SALT 0,1 g 0,07 g 

Nettoindhold 
120 ml – 70 gram.  
Kolli 24 stk. 
Varenummer: 2208  
EAN-kode: 5709803002086 



Lækker økologisk vanilje flødeis 
med dansk fløde og fyl-dig vaniljesmag 

Energitæt Økologisk vanilje flødeis 
I denne økologiske vanilje flødeis får du en Energitæt variant uden så mange numre, 
men hvor vi på ingen måde er gået på kompromis med den gode smag.  

I udviklingen af denne økologiske variant har der været fokus på at isen skulle have 
et øget indhold af protein og klassisk smag af vanilje. Isen serveres i et lille og over-
kommeligt bæger, og henvender sig særligt til dig som er småtspisende, patient, samt 
til dig, som ufrivilligt har tabt dig og/eller har brug for fedt- og proteinholdig kost og 
næring.  

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

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 26,6 g 18,6 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 

Nettoindhold 
120 ml – 70 gram. 
Kolli 24 stk. 

Varenummer: 2600  
EAN-kode: 5709803002604

Vidste du? 
At RYÅ Energitæt Øko Vanilje

kan ordineres af lægen til Grøn Recept 
og hermed er tilskudsberettiget.  



Lækker økologisk vanilje flødeis
med dejlig smag af jordbær 

Energitæt Økologisk vaniljeis med Jordbær
RYÅ Økologisk Energitæt vaniljeis med jordbær leder tankerne hen på den klassiske 
”Rødgrød med fløde”. Isen kan spises, hvis du har tabt dig eller har brug for fedt- og 
proteinholdigkost og næring.

Den energitætte is er udviklet til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret 
underernæring og skal anvendes un- der 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 % fløde*, vand, sukker*, 20 % Jordbærpuré*, valleproteinpulver*, stabili-sator: 
E410, 0,2 % vanilje*.  
* = Økologisk

ENERGI 1136 kJ/271 Kcal 795 kJ/190 Kcal 
FEDT 19,1 g 13,4 g 
HERAF FEDTSYRER 12,3 g 8,6 g 
KULHYDRATER 18,5 g 13,0 g 
HERAF SUKKERARTER 17,9 g 12,5 g 
PROTEIN 6,7 g 4,7 g 
SALT 0,06 g 0,04 g 

Nettoindhold 
120 ml – 70 gram. 
Kolli 24 stk. 

Varenummer: 2601 
 EAN-kode:5709803002710 

Vidste du? 
At RYÅ Energitæt Øko Jordbær

kan ordineres af lægen til Grøn Recept 
og hermed er tilskudsberettiget.  

Næringsdeklaration



Lækker økologisk vanilje flødeis
med et twist af passionsfrugt 

Energitæt Økologisk vaniljeis med passionsfrugt 
I denne økologiske vaniljeis med passionsfrugt får du en Energitæt variant uden så 
mange numre, men hvor balancen mellem syren og sødmen fra passionsfrugten giver 
en skøn smag i samspil med vaniljen.  

I udviklingen af denne økologiske variant har der været fokus på at isen skulle have 
et øget indhold af protein og spytfremmende effekt fra syren. Isen serveres i et lille 
og overkommeligt bæger, og henvender sig særligt til dig som er småtspisende, pati-
ent, samt til dig, som ufrivilligt har tabt dig og/eller har brug for fedt- og proteinhol-
dig kost og næring. Den er særligt god til dig, som har synkebesvær og dermed har 
behov for at fremme spytsekretionen.  

Ingredienser 
65 % fløde*, vand, sukker*, 20 % passionsfrugt juice*, valleproteinpulver*, 
stabili-sator: E410, 0,2 % vanilje*.  
* = Økologisk

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 

Nettoindhold 
120 ml – 70 gram. 
Kolli 24 stk. 

Varenummer: 2602  
EAN-kode: 5709803002628 

Næringsdeklaration

Vidste du? 
At RYÅ Energitæt Øko Passion

kan ordineres af lægen til Grøn Recept 
og hermed er tilskudsberettiget.  

Næringsdeklaration



Lækker økologisk vaniljeis med
Citron 

Energitæt Økologisk vaniljeis med citron 
I denne økologiske vaniljeis med citron får du en Energitæt variant uden så mange 
numre, men med en eminent egenskab til at fremme spytsekretionen grundet tilsæt-
ningen af syren fra citronen.  

I udviklingen af denne økologiske variant har der været fokus på at isen skulle have 
et øget indhold af protein og klassisk smag af vanilje i samspil med syren fra citron. 
Isen serveres i et lille og overkommeligt bæger, og henvender sig særligt til dig som 
er småt spisende, patient, samt til dig, som ufrivilligt har tabt dig og/eller har brug for 
fedt- og proteinholdig kost og næring. Den er særligt god til dig, som har synkebe-
svær og dermed har behov for at fremme spytsekretionen. 

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

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 

Nettoindhold 
120 ml – 70 gram. 
Kolli 24 stk. 

Varenummer: 2603  
EAN-kode: 5709803002635 

Næringsdeklaration

Vidste du? 
At RYÅ Energitæt Øko Citron

kan ordineres af lægen til Grøn Recept 
og hermed er tilskudsberettiget.  



At spise en Ryå Energitæt Is 
er det samme som… 
Sammenligning målt på PROTEININDHOLD

150 gram mørk chokolade 
indeholdende 6,4 g protein. 

6 bananer, indeholdende 
6,6 g protein. 

900 ml appelsinjuice inde-
holdende 6,3 g protein. 

70 gram Ryå Energitæt 
Vanilje is indeholder 
6,2 g protein. 

2 muffins, indeholdende 
6,4 g protein. 

300 gram grønne bønner, in-
deholdende 5,7 g protein. 



At spise en Ryå Energitæt Is 
er det samme som… 
Sammenligning målt på FEDTINDHOLD

 

8,6 kg æbler, indeholdende 
ca. 17,2 g fedt. 

15 skiver franskbrød (á 45 
gram/stk), indeholdende  
17,0 g fedt. 

950 ml kakaomælk, inde-
holdende 17,1 g fedt. 

70 gram Ryå Energitæt 
Vanilje is indeholder 
17,2 gram fedt. 

1,9 kg slik, indeholdende 
ca. 17,2 g fedt. 

200 gram koldrøget 
laksefilet indeholdende 
16,8 gram fedt. 

aabybromejeri
Fremhæv



At spise en Ryå Energitæt Is 
er det samme som… 
Sammenligning målt på ENERGIINDHOLD 

 

650 gram vandmelon indehol-
dende ca. 220 kalorier. 

7 kartofler, indeholdende 
203 kalorier. 

525 ml minimælk, inde- 
holdende 200 kalorier. 

70 gram Ryå Energitæt 
Vanilje is indeholder  
216 kalorier.

2 kg agurk, indeholdende 
ca. 200 kalorier. 

Rugbrød med ost og 
peberfrugt, inde-
holdende ca. 230 
kalorier. 



”Jeg fik Ryå Energitæt Is under hele mit sygdomsforløb, og ved du hvad? Jeg er 
sikker på, at det er en af grundene til, at jeg blev rask og nu køber min datter et 
godt lager af dem til mig, for jeg kan jo slet ikke undvære dem nu. Uha, især 
ikke den svesketrifli…” – Poul, 78 år. 

”Jeg er gravid og lider af hypermesis, som er stærk, graviditetskvalme- og op-
kast, og derfor mangler jeg energien fra maden. I går, på hospitalet, fik jeg for 
første gang noget der hjalp med det samme – jeres vidunderlige, Ryå energi-
tætte vaniljeis. Den lavede en fin hinde i min mave, så jeg ikke længere følte en 
stærk brændende fornemmelse af mavesyre. Derudover smagte den super godt, 
havde en fin konsistens og gav den mig energi.” – Mette, 31 år. 

”Vi bruger dem på det plejehjem jeg arbejder på. Og jeg kan sige dig, at de 
svækkede ældre er vilde med dem og så er vi også sikre på, at de får noget 
energi indenbords. Der er rift om dem, og jeg vil i hvert fald sige, at jeg serve-
rer dem på daglig basis.” – Rikke, 26 år.  

”Jeg arbejder som køkkenleder på et julemærkehjem for børn, og der har vi er-
faret at de energitætte is fra Ryå er rigtig gode for børnene som er på vej ud i 
spisevægring og udfordringer i forholdet til mad. Der er jeres produkter fanta-
stiske som alternativ til proteindrikke.” – Vibeke, 46 år.  

”Jeg er meget tynd og har svært ved at tage på – jeg er sikker på, at de her Ryå 
energitætte is er lige noget for mig.” – Hans, 69 år.  

”Generelt fungerer Ryå energitæt is bare virkelig godt som mellemmåltid. De 
har en lille, overskuelig størrelse. Og så synes jeg, at det er helt fantastisk, at 
der ingen klumper eller sten er i, og at de har en tyktflydende konsistens, så er 
de også gode for mennesker med tygge-synkebesvær.” - Camilla, 40 år. 

Kunderne udtaler 



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. N.H. Lindhardt og Aabybro Mejeri  
modtog i 2009 et æresdiplom for Energitæt is af Det Danske 
Gastronomiske Akademi. 



Købes hos: 
I mejeributikken på 
Aabybro Mejeri 
På www.ryaais.dk  
Hos grossister 
Udvalgte butikker  

Kontaktinformationer 
Aabybro Mejeri A/S 
Brogårdsvej 148 
9440 Aabybro 

Telefon: 98 24 10 04 
E-mail: info@ryaais.dk
www.ryaais.dk

Ved bestilling med Grøn recept eller §122 tilskud fra kommunen: 

Simonsen & Weel A/S 
Telefon: 70 25 56 10 
Fax: 70 25 56 20 
E-mail: sw@sw.dk 
www.sw.dk 

MEDIQ Danmark 
Telefon: 36 37 91 30 
Fax: 36 72 83 22 
E-mail: kundeservice@mediqdanmark.dk 
http://www.mediqdanmark.dk/ 
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