
7 PÄIVÄN TURBO-DIEETTI
CUPCAKE MYSLI PUURO PATUKKA SHAKE KEITTO

Kalsium
Fosfori
Kalium
Rauta
Sinkki
Kupari
Jodi
Seleeni
Magnesium
Mangaani
Natrium

Energia

Rasva
 - josta tyydyttyneitä 

rasvahappoja

Hiilihydraatit
 - josta sokereita

Kuitu
Proteiini
Suola

Laktoosi
Linolihappo
Koliini

A-vitamiini (RE)
D-vitamiini
E-vitamiini (TE)
C-vitamiini
B1-vitamiini
B2-vitamiini
Niasiini (NE)
B6-vitamiini
Foolihappo
B12-vitamiini
Biotiini
Pantoteenihappo

Ravintosisältö Yk-
sikkö

per 
100 g

% 
NRV*

per annos  
(à 45 g + 
n. 55 ml 
vettä)

% 
NRV*

per 
100 g

% 
NRV*

per annos  
(à 45 g + 
n. 80 ml 
vettä)

% 
NRV*

per 
100 g

% 
NRV*

per annos  
(à 50 g + 
n. 130 ml 

vettä)

% 
NRV*

per 
100 g

% 
NRV*

per annos  
(à 47 g)

% 
NRV*

per 
100 g

% 
NRV*

per annos  
(à 47 g + 
n. 200 ml 

vettä)

% 
NRV*

per 
100 g

% 
NRV*

per annos  
(à 50 g + 
n. 225 ml 

vettä)

% 
NRV*

Yk-
sikkö

5 
annosta

% 
NRV*

Esimerkki päivittäisestä 
annoksesta*

*NRV = (nutrient reference value) % ravintoaineiden vertailuarvo
RE = retinoliekvivalentti, TE = tokoferoliekvivalentti, NE = niasiiniekvivalentti

* 1 x Cupcake, 1 x Mysli, 1 x Patukka, 1 x Shake, 1 x Keitto

Jokainen 6 tuoteryhmän yhdistelmä (Cupcake, Mysli, Puuro, Patukka, Shake, Keitto) sisältää kaikki tarvitta-
vat ravinteet yhdelle päivälle. Ravintoarvot voivat vaihdella päivittäisen annoksen koostumuksesta riippuen.



CUPCAKET

Cupcake Sitruuna
Proteiiniseos (vähälaktoosinen heraproteiinitiiviste, soijaproteiini-iso-
laatti, johanneksenleipäpuun alkioproteiini, munanvalkuaisjauhe, 
maitoproteiini), maltodekstriini, mantelijauho, maissidekstriini, soijaöljy, 
aromi, kaliumfosfaatti, emulgointiaine (soijalesitiini), 1,5 % sitruuname-
hujauhe, kalsiumkloridi, glukoosisiirappi, natriumfosfaatti, natriumbikar-
bonaatti, happamuudensäätöaine (L(+)-viinihappo), koliini, magnesium-
hydroksidi, trikalsiumfosfaatti, makeutusaineita (sukraloosi, asesulfaami 
K, natriumsyklamaatti, sakariini), sakeuttamisaineita (ksantaanikumi, 
guarkumi), rautadifosfaatti, L-askorbiinihappo, D-alfatokoferyyliasetaatti, 
sinkkioksidi, nikotiiniamidi, mangaanisulfaatti, hapettumisenestoaine 
(DL-alfatokoferoli), kalsium-D-pantotenaatti, paakkuuntumisenestoaine 
(piidioksidi), kuparikarbonaatti, pyridoksiinihydrokloridi, tiamiinimononit-
raatti, riboflaviini, retinyyliasetaatti, natriumseleniitti, kaliumjodidi, ptero-
yylimonoglutamiinihappo, D-biotiini, kolekalsiferoli, syanokobalamiini.

Cupcake Suklaa
Proteiiniseos (vähälaktoosinen heraproteiinitiiviste, soijaproteiini-iso-
laatti, johanneksenleipäpuun alkioproteiini, munanvalkuaisjauhe, 
maitoproteiini), maltodekstriini, mantelijauho, 9,0 % vähärasvainen 
kaakaojauhe, maissidekstriini, soijaöljy, aromi, kaliumfosfaatti, kalsiu-
mkloridi, sakeuttamisaineita (ksantaanikumi, guarkumi), glukoosisiirappi, 
happamuudensäätöaine (L(+)-viinihappo), koliini, trikalsiumfosfaatti, 
makeutusaineita (sukraloosi, asesulfaami K, natriumsyklamaatti, saka-
riini), natriumfosfaatti, natriumbikarbonaatti, rautadifosfaatti, L-askorbii-
nihappo, D-alfatokoferyyliasetaatti, magnesiumhydroksidi, sinkkioksidi, 
nikotiiniamidi, mangaanisulfaatti, hapettumisenestoaine (DL-alfatoko-
feroli), kalsium-D-pantotenaatti, paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), 
kuparikarbonaatti, pyridoksiinihydrokloridi, tiamiinimononitraatti, ribofla-
viini, retinyyliasetaatti, natriumseleniitti, kaliumjodidi, pteroyylimonogluta-
miinihappo, D-biotiini, kolekalsiferoli, syanokobalamiini.

MYSLIT

Mysli Hedelmä
Proteiiniseos (soijaproteiinitiiviste, vähälaktoosinen heraproteiinitiiviste, 
soijaproteiini-isolaatti, maitoproteiini), kaurahiutaleet, soijaproteiinimu-
ro (soijaproteiini, riisijauho, soijajauho, suola), soijahiutale, Sakkaroosi, 
4,0 % omenapaloja, maissidekstriini, soijaöljy, esihyytelöity riisijauho, 
2,0 % kookoshiutale, 2,0 % ananaspalasia (ananas, sokeri, sitruuna-
happo), 2,0 % passionhedelmäjauhe, 1,9 % aprikoosi, kaliumsitraatti, 
aromi, kaliumkloridi, glukoosisiirappi, trikalsiumfosfaatti, happamuuden-
säätöaine (L(+)-viinihappo), koliini, rautadifosfaatti, L-askorbiinihappo, 
D-alfatokoferyyliasetaatti, nikotiiniamidi, sinkkioksidi, hapettumisenes-
toaine (dl-alfatokoferoli), kalsium-D-pantotenaatti, mangaanisulfaatti, 
kuparikarbonaatti, pyridoksiinihydrokloridi, tiamiinimononitraatti, ribofla-
viini, retinyyliasetaatti, pteroyylimonoglutamiinihappo, natriumseleniitti, 
kaliumjodidi, D-biotiini, kolekalsiferoli, syanokobalamiini.
Saattaa sisältää jäämiä kananmunasta.

Mysli Viinirypäle-Pähkinä
Proteiiniseos (soijaproteiini-isolaatti, vähälaktoosinen heraproteiinitiivis-
te, soijaproteiinitiiviste, maitoproteiini), soijaproteiinimuro (soijaproteiini, 
riisijauho, soijajauho, suola), sakkaroosi, kaurahiutaleet, soijahiutale, 
5,0% rusina, 4,0 % sultanarusinoita, soijaöljy, 3,5 % saksanpähki-
nänsydämiä, maissidekstriini, 3,0 % hasselpähkinänsydämiä, 3,0 % 
Cashewpähkinänsydämiä, esihyytelöity riisijauho, kaliumsitraatti, aromi, 
kaliumkloridi, glukoosisiirappi, trikalsiumfosfaatti, happamuudensäätöai-
ne (L(+)-viinihappo), koliini, rautadifosfaatti, L-askorbiinihappo, magne-
siumhydroksidi, D-alfatokoferyyliasetaatti, nikotiiniamidi, sinkkioksidi, 
hapettumisenestoaine (dl-alfatokoferoli), kalsium-D-pantotenaatti, man-
gaanisulfaatti, kuparikarbonaatti, pyridoksiinihydrokloridi, tiamiinimono-
nitraatti, riboflaviini, retinyyliasetaatti, natriumseleniitti, pteroyylimonoglu-
tamiinihappo, kaliumjodidi, D-biotiini, kolekalsiferoli, syanokobalamiini.
Saattaa sisältää jäämiä kananmunasta.

Mysli Vadelma-Mansikka
Proteiiniseos (soijaproteiini-isolaatti, soijaproteiinitiiviste, vähälaktoosi-
nen heraproteiinitiiviste, maitoproteiini), soijahiutale, kaurahiutaleet, 
soijaproteiinimuro (soijaproteiini, riisijauho, soijajauho, suola), sak-
karoosi, soijaöljy, 3,0 % mansikanpalat, maissidekstriini, esihyytelöity 
riisijauho, kaliumsitraatti, kaliumkloridi, 1,0 % vadelmanpalat, aromi, glu-
koosisiirappi, trikalsiumfosfaatti, happamuudensäätöaine (L(+)-viinihap-
po), koliini, rautadifosfaatti, L-askorbiinihappo, D-alfatokoferyyliasetaatti, 
nikotiiniamidi, sinkkioksidi, hapettumisenestoaine (dl-alfatokoferoli), 
kalsium-D-pantotenaatti, mangaanisulfaatti, kuparikarbonaatti, pyri-
doksiinihydrokloridi, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, retinyyliasetaatti, 
natriumseleniitti, kaliumjodidi, pteroyylimonoglutamiinihappo, D-biotiini, 
kolekalsiferoli, syanokobalamiini.
Saattaa sisältää jäämiä kananmunasta.

Mysli Suklaa-Crunchy
Proteiiniseos (soijaproteiini-isolaatti, vähälaktoosinen heraproteiinitii-
viste, soijaproteiinitiiviste, maitoproteiini), kaurahiutaleet, soijahiutale, 
sakkaroosi, soijaproteiinimuro (soijaproteiini, riisijauho, soijajauho, 
suola), 5,0 % tumma suklaa (sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi, emul-
gointiaine: soijalesitiini), 5,0 % vähärasvainen kaakaojauhe, 5,0 % 
soija-kaakao-nugetit (soijaproteiini-isolaatti, riisijauho, sokeri, kaaka-
ojauhe, suola, aromi), maissidekstriini, soijaöljy, esihyytelöity riisijauho, 
kaliumsitraatti, aromi, kaliumkloridi, trikalsiumfosfaatti, glukoosisiirappi, 
happamuudensäätöaine (L(+)-viinihappo), koliini, rautadifosfaatti, 
L-askorbiinihappo, D-alfatokoferyyliasetaatti, nikotiiniamidi, sinkkioksi-
di, hapettumisenestoaine (dl-alfatokoferoli), kalsium-D-pantotenaatti, 
riboflaviini, mangaanisulfaatti, kuparikarbonaatti, pyridoksiinihydrokloridi, 
tiamiinimononitraatti, retinyyliasetaatti, natriumseleniitti, pteroyylimono-
glutamiinihappo, kaliumjodidi, D-biotiini, kolekalsiferoli, syanokobalamii-
ni.
Saattaa sisältää jäämiä kananmunasta ja pähkinästä.

PUUROT

Puuro Omena-Inkivääri-Kaneli
Proteiiniseos (vähälaktoosinen heraproteiinitiiviste, maitoproteiini), 
kaurahiutaleet (gluteeniton), täysjyväkaurajauho (gluteeniton), sa-
keuttamisaineita (guarkumi), hunaja, soijaöljy, 3,0 % omenanpaloja 
(sulfuroituja), perunatärkkelys, 2,0 % omenajauhe (omenamehutiiviste, 
omenasose, maltodekstriini, happamuudensäätöaine sitruunahappo), 
aromi, kaliumsitraatti, kaliumkloridi, 0,6 % inkiväärijauhe, glukoosisiirap-
pi, 0,4 % kanelia, happamuudensäätöaine (sitruunahappo, (L(+)-vii-
nihappo),), trikalsiumfosfaatti, natriumfosfaatti, koliini, magnesiumkar-
bonaatti, maltodekstriini, natriumsitraatti, makeutusaineita (sukraloosi, 
sakariini, natriumsyklamaatti,), 0,06 % inkivääriuutejauhe, L-askor-
biinihappo, rautadifosfaatti, D-alfatokoferyyliasetaatti, nikotiiniamidi, 
sinkkioksidi, hapettumisenestoaine (DL-alfatokoferoli), mangaanisul-
faatti, kalsium-D-pantotenaatti, riboflaviini, kuparikarbonaatti, pyridok-
siinihydrokloridi, tiamiinimononitraatti, retinyyliasetaatti, pteroyylimono-
glutamiinihappo, natriumseleniitti, kaliumjodidi, D-biotiini, kolekalsiferoli, 
syanokobalamiini.
Saattaa sisältää jäämiä kananmunasta, pähkinästä ja selleristä.

Puuro Suklaa-Banaani
Proteiiniseos (vähälaktoosinen heraproteiinitiiviste, maitoproteiini), 
kaurahiutaleet (gluteeniton), täysjyväkaurajauho (gluteeniton), 5,0 
% tumma suklaa (maltitoli, kaakaomassa, kaakaovoi, maitorasva, 
ammoniumfosfatidit), perunatärkkelys, sakeuttamisaineita (guarkumi), 
soijaöljy, 3,0 % banaanijauhe, hunaja, aromi, kaliumsitraatti, glukoo-
sisiirappi, happamuudensäätöaine (sitruunahappo, (L(+)-viinihappo),), 
trikalsiumfosfaatti, kaliumkloridi, natriumfosfaatti, natriumsitraatti, koliini, 
maltodekstriini, magnesiumkarbonaatti, makeutusaineita (sukraloo-
si, sakariini, natriumsyklamaatti,), L-askorbiinihappo, rautadifosfaatti, 
D-alfatokoferyyliasetaatti, nikotiiniamidi, sinkkioksidi, hapettumisenes-
toaine (DL-alfatokoferoli), mangaanisulfaatti, kalsium-D-pantotenaatti, 
kuparikarbonaatti, pyridoksiinihydrokloridi, riboflaviini, tiamiinimononit-
raatti, retinyyliasetaatti, pteroyylimonoglutamiinihappo, natriumseleniitti, 
kaliumjodidi, D-biotiini, kolekalsiferoli, syanokobalamiini.
Saattaa sisältää jäämiä kananmunasta, pähkinästä ja selleristä.

PATUKAT

Patukka Mansikka-Mysli
Proteiiniseos (vähälaktoosinen heraproteiinitiiviste, soijaproteiinitii-
viste, soijaproteiini-isolaatti,), tumma kuorrutesuklaa (kaakaomassa, 
sokeri, kaakaovoi, emulgointiaine (soijalesitiini)), soijaproteiinimuro 
(soijaproteiini, riisijauho, soijajauho, suola), glukoosisiirappi, fruktoo-
sisiirappi, kosteudensäilyttäjä (glyseriini), 5,0 % mansikka, soijaöljy, 
frukto-oligosakkaridisiirappi, kaliumsitraatti, aromi, laktoositon rasvaton 
maito-jugurttijauhe, fruktoosi, happamuudensäätöaine (L(+)-viinihap-
po, sitruunahappo), trikalsiumfosfaatti, emulgointiaine (soijalesitiini), 
koliini, magnesiumkarbonaatti, maltodekstriini, rautadifosfaatti, 



L-askorbiinihappo, D-alfatokoferyyliasetaatti, hapettumisenestoaine 
(dl-alfatokoferoli), nikotiiniamidi, sinkkioksidi, kalsium-D-pantotenaatti, 
mangaanisulfaatti, kuparikarbonaatti, pyridoksiinihydrokloridi, riboflaviini, 
tiamiinimononitraatti, retinyyliasetaatti, pteroyylimonoglutamiinihappo, 
natriumseleniitti, natriumjodidi, D-biotiini, kolekalsiferoli, syanokobala-
miini.
Saattaa sisältää jäämiä kananmunasta ja pähkinästä.

Patukka Suklaa-Crunchy
Proteiiniseos (vähälaktoosinen heraproteiinitiiviste, soijaproteiini-iso-
laatti, soijaproteiinitiiviste,), 15,0 % tumma kuorrutesuklaa (kaakaomas-
sa, sokeri, kaakaovoi, emulgointiaine (soijalesitiini)), glukoosisiirappi, 
11,0 % soijaproteiinimuro (soijaproteiini, riisijauho, soijajauho, suola), 
fruktoosisiirappi, kosteudensäilyttäjä (glyseriini), 5,0 % suklaa (sokeri, 
kaakaomassa, kaakaovoi, dekstroosi, emulgointiaine (soijalesitiini), 
luontainen aromi), soijaöljy, frukto-oligosakkaridisiirappi, kaliumsitraatti, 
2,0 % vähärasvainen kaakaojauhe, aromi, fruktoosi, trikalsiumfosfaatti, 
emulgointiaine (soijalesitiini), happamuudensäätöaine ((L(+)-viinihap-
po),), magnesiumkarbonaatti, koliini, maltodekstriini, rautadifosfaatti, 
L-askorbiinihappo, D-alfatokoferyyliasetaatti, hapettumisenestoaine 
(dl-alfatokoferoli), nikotiiniamidi, sinkkioksidi, kalsium-D-pantotenaatti, 
mangaanisulfaatti, kuparikarbonaatti, pyridoksiinihydrokloridi, riboflaviini, 
tiamiinimononitraatti, retinyyliasetaatti, pteroyylimonoglutamiinihappo, 
natriumseleniitti, natriumjodidi, D-biotiini, kolekalsiferoli, syanokobala-
miini.
Saattaa sisältää jäämiä kananmunasta ja pähkinästä.

KEITOT

Keitto Kurpitsa-Porkkana-Inkivääri
Proteiiniseos (vähälaktoosinen heraproteiinitiiviste, kollageenihydro-
lysaatti, maitoproteiini), maltodekstriini, maissitärkkelys, liemi (hydroly-
soitu kasvisproteiini, suola, auringonkukkaöljy,), maissidekstriini, aromi 
(sisältää selleriä), 4,0 % porkkanajauhe, 4,0 % kurpitsajauhe, soijaöljy, 
muunnettu tärkkelys (asetyloitu distaidipohjainen adipaatti), sipulijauhe, 
kaliumfosfaatti, 1,0 % jauhetut kurpitsansiemenet, väriaine keikarin-
kukkauute (Gardenia jasminoides), mausteet (curry, muskottipähkinä, 
mustapippuri), glukoosisiirappi, kaliumkloridi, 0,5 % inkiväärijauhe, 
trikalsiumfosfaatti, lykopeeni, happamuudensäätöaine (L(+)-viinihappo), 
L-histidiini, koliini, magnesiumhydroksidi, ruokasuola, rautadifosfaatti, 
D-alfatokoferyyliasetaatti, L-askorbiinihappo, makeutusaineita (suk-
raloosi,), nikotiiniamidi, sinkkioksidi, mangaanisulfaatti, hapettumise-
nestoaine (dl-alfatokoferoli), kalsium-D-pantotenaatti, paakkuuntumi-
senestoaine (piidioksidi), kuparikarbonaatti, pyridoksiinihydrokloridi, 
tiamiinimononitraatti, riboflaviini, retinyyliasetaatti, pteroyylimonoglu-
tamiinihappo, kaliumjodidi, natriumseleniitti, D-biotiini, kolekalsiferoli, 
syanokobalamiini.
Saattaa sisältää jäämiä kananmunasta.

Keitto Mango-curry
Proteiiniseos (vähälaktoosinen heraproteiinitiiviste, kollageenihydro-
lysaatti, maitoproteiini), maltodekstriini, maissitärkkelys, perunahiutaleet 
(peruna, emulgointiaine rasvahappojen mono- ja diglyseridit, stabilointi-
difosfaatit, värjäävä mausteuute), maissidekstriini, muunnettu tärkkelys 
(asetyloitu distaidipohjainen adipaatti), 4,0% mangojauhe (mangojauhe, 
maissitärkkelys, emulgointiaine auringonkukka-lesitiini), ruokasuola, 
soijaöljy, liemi (hydrolysoitu kasvisproteiini, suola, auringonkukkaöljy,), 
kaliumfosfaatti, aromi, 1,1 % curry, porkkanajauhe, kurkuma, glu-
koosisiirappi, kaliumkloridi, mausteseos (paprikajauhe, inkiväärijauhe, 
chilijauhe), happamuudensäätöaine (L(+)-viinihappo, sitruunahappo), 
trikalsiumfosfaatti, L-histidiini, koliini, magnesiumhydroksidi, paak-
kuuntumisenestoaine (piidioksidi), rautadifosfaatti, L-askorbiinihappo, 
D-alfatokoferyyliasetaatti, nikotiiniamidi, sinkkioksidi, mangaanisulfaatti, 
hapettumisenestoaine (dl-alfatokoferoli), kalsium-D-pantotenaatti, ku-
parikarbonaatti, pyridoksiinihydrokloridi, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, 
retinyyliasetaatti, pteroyylimonoglutamiinihappo, kaliumjodidi, natrium-
seleniitti, D-biotiini, kolekalsiferoli, syanokobalamiini.
Saattaa sisältää jäämiä kananmunasta, selleristä ja sinapista.

Keitto Tomaatti-Basilika
Proteiiniseos (vähälaktoosinen heraproteiinitiiviste, kollageenihydro-
lysaatti, maitoproteiini), maltodekstriini, 22,0 % tomaattijauhe, liemi 
(hydrolysoitu kasvisproteiini, suola, auringonkukkaöljy,), maissitärk-
kelys, 4,2 % tomaattihiutale, soijaöljy, sipuli, aromi (sisältää selleriä), 
persilja, ruokasuola, kaliumfosfaatti, värjäävä elintarvike punajuurijauhe 
(betaniini), glukoosisiirappi, paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), 
happamuudensäätöaine (L(+)-viinihappo), trikalsiumfosfaatti, 0,2 % 
basilika silputtuna, mustapippuri, koliini, L-histidiini, rautadifosfaatti, 
L-askorbiinihappo, magnesiumhydroksidi, D-alfatokoferyyliasetaatti, 
makeutusaineita (sakariini), nikotiiniamidi, sinkkioksidi, mangaanisul-
faatti, hapettumisenestoaine (dl-alfatokoferoli), kalsium-D-pantote-
naatti, kuparikarbonaatti, pyridoksiinihydrokloridi, tiamiinimononitraatti, 
riboflaviini, retinyyliasetaatti, pteroyylimonoglutamiinihappo, kaliumjodidi, 
natriumseleniitti, D-biotiini, kolekalsiferoli, syanokobalamiini.
Saattaa sisältää jäämiä kananmunasta.

SHAKET

Shake Kirsikka-Herukka
Proteiinisekoitus (vähälaktoosinen heraproteiinitiiviste, laktoositon 
rasvaton maito-jugurttijauhe, maitoproteiini), muunnettu tärkkelys 
(asetyloitu distaidipohjainen adipaatti), maissitärkkelys, soijaöljy, mal-
todekstriini, inuliini, maissidekstriini, aromi, kaliumsitraatti, kaliumkloridi, 
happamuudensäätöaine (sitruunahappo, L(+)-viinihappo),sakeut-
tamisaineita (guarkumi), 0,9 % hapankirsikkajauhe (maissitärkkelys, 
hapankirsikkasose, hapankirsikkamehutiiviste), 0,8 % punaherukkahe-
delmäjauhe (hedelmäpalat, sakkaroosi), värjäävä elintarvike punajuu-
rijauhe (betaniini), trikalsiumfosfaatti, glukoosisiirappi, makeutusaineita 
(natriumsyklamaatti, sukraloosi, sakariini), koliini, emulgointiaine (soija-
lesitiini), natriumfosfaatti, ruokasuola, magnesiumkarbonaatti, L-as-

korbiinihappo, rautadifosfaatti, D-alfatokoferyyliasetaatti, nikotiiniamidi, 
sinkkioksidi, mangaanisulfaatti, hapettumisenestoaine (dl-alfatokoferoli), 
kalsium-D-pantotenaatti, kuparikarbonaatti, riboflaviini, pyridoksiinihyd-
rokloridi, tiamiinimononitraatti, retinyyliasetaatti, kaliumjodidi, pteroyyli-
monoglutamiinihappo, natriumseleniitti, fyllokinoni, D-biotiini, kolekalsi-
feroli, syanokobalamiini.
Saattaa sisältää jäämiä kananmunasta.

Shake Vanilja
Proteiinisekoitus (vähälaktoosinen heraproteiinitiiviste, maitoproteii-
ni), muunnettu tärkkelys (asetyloitu dortistiadipaaatti), maltodekstriini, 
maissitärkkelys, soijaöljy, inuliini, maissidekstriini, aromi, kaliumsitraatti, 
kaliumkloridi, sakeuttamisaineita (guarkumi), trikalsiumfosfaatti, glukoo-
sisiirappi, happamuudensäätöaine (L(+)-viinihappo), koliini, makeu-
tusaineita (natriumsyklamaatti, sukraloosi, sakariini), emulgointiaine 
soijalesitiini, natriumfosfaatti, ruokasuola, magnesiumkarbonaatti, L-as-
korbiinihappo, rautadifosfaatti, D-alfatokoferyyliasetaatti, nikotiiniamidi, 
sinkkioksidi, mangaanisulfaatti, hapettumisenestoaine (dl-alfatokoferoli), 
kalsium-D-pantotenaatti, väriaine (beetakaroteeni), kuparikarbonaatti, 
riboflaviini, pyridoksiinihydrokloridi,tiamiinimononitraatti, retinyyliasetaatti, 
kaliumjodidi, pteroyylimonoglutamiinihappo, natriumseleniitti, fyllokinoni, 
D-biotiini, kolekalsiferoli, syanokobalamiini.
Saattaa sisältää jäämiä kananmunasta.

Shake Suklaa-Pähkinä
Proteiinisekoitus (vähälaktoosinen heraproteiinitiiviste, maitoproteiini), 
muunnettu tärkkelys (asetyloitu dortistiadipaaatti), maissitärkkelys, 
soijaöljy, maltodekstriini, 4,6 % vähärasvainen kaakaojauhe, inuliini, 
maissidekstriini, aromi, kaliumsitraatti, kaliumkloridi, sakeuttamisai-
neita (guarkumi), trikalsiumfosfaatti, glukoosisiirappi, emulgointiaine: 
soijalesitiini, happamuudensäätöaine (L(+)-viinihappo), koliini, makeu-
tusaineita (natriumsyklamaatti, sukraloosi, sakariini), natriumfosfaatti, 
ruokasuola, magnesiumkarbonaatti, L-askorbiinihappo, rautadifosfaatti, 
D-alfatokoferyyliasetaatti, nikotiiniamidi, sinkkioksidi, mangaanisulfaatti, 
hapettumisenestoaine (dl-alfatokoferoli), kalsium-D-pantotenaatti, ku-
parikarbonaatti, riboflaviini, pyridoksiinihydrokloridi, tiamiinimononitraatti, 
retinyyliasetaatti, kaliumjodidi, pteroyylimonoglutamiinihappo, natrium-
seleniitti, fyllokinoni, D-biotiini, kolekalsiferoli, syanokobalamiini.
Saattaa sisältää jäämiä kananmunasta.


