
Fortini Creamy Fruit 
Komplett, energirikt kosttillägg med yoghurtkaraktär för barn.
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Fortini Creamy Fruit
Fortini Creamy Fruit är ett komplett, energirikt kosttillägg med yog-
hurt-karaktär för barn 1–12 år. Glutenfri.  

Fortini Creamy Fruit Sommarfrukt innehåller aprikos, banan, äpple, päron 
och citron. Fortini Creamy Fruit Bär och frukt innehåller jordgubb, hallon, 
äpple, päron, morot och citron.

Fortini Creamy Fruit innehåller per 100 ml
●  150 kcal
●  19,4 g kolhydrat från i huvudsak maltodextrin och sackaros (52 E%)
●  1,9 g kostfiber (2 E%)
●  3,5 g protein från mjölkprotein (9E%) (vassle 53%, kasein 47%)  

ANVÄNDNING 
Fortini Creamy Fruit är komplett och kan ges som tillägg till barnets mat, 
eller tillfälligt helt ersätta annan mat. Fortini Creamy Fruit serveras bäst 
väl kyld.

DOSERING
Enligt ordination. Kan användas som enda näringskälla för barn 1–12 år.

VIKTIGT
Se till att säkerställa vätskebehovet om produkten används som 
enda näringskälla.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET
Oöppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpack-
ning förvaras i kylskåp i högst 24 timmar. Har man ätit direkt ur 
förpackningen bör den dock inte sparas. Bäst-före-datum anges på 
förpackningen som dag-månad-år. Förpackad i en skyddande atmosfär. 
UHT-steriliserad.

INGREDIENSER
Skummjölk, vatten, socker, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), 
fruktpuré och koncentrat (5,4 %b, 5,3 %a) (jordgubbspuréb (1,3 %), 
hallonpuréb (1,3 %), aprikospuréa (1,3 %), bananpuréa (1,3 %), äppelpuré 
(1,3 %), päronpuré (1,3 %), citronjuice från koncentrat (0,3%a,0,1%b), 
maltodextrin, värmebehandlad fermenterad mjölk, stabiliseringsmedel 
(modifierad stärkelse, pektin, fruktkärnmjöl), glutenfri kostfibermix 
(galaktooligosackarider (från mjölk), gummi arabicum, oligofruktos,   
sojapolysackarider, cellulosa, fruktooligosackarider, resistent stärkelse),  
vassleprotein (från mjölk), naturliga aromer (innehåller mjölk), kon-
centrerad morotsjuice (0,6%b), surhetsreglerande medel (citronsyra, 
fosforsyra), emulgeringsmedel (mono- och diglycerider från fettsyror), 
risstärkelse, natriumcitrat, kalciumlaktat, kalciumvätefosfat, karotenoider 
(innehåller soja) (β-karoten, lutein, lykopen), kolinklorid, kaliumcitrat, 
magnesiumcitrat, L-askorbinsyra, natrium-L-askorbat, taurin, järnpyro-
fosfat, zinksulfat, L-karnitin, kolekalciferol, retinylacetat, natriumselenit, 
nikotinamid, D-biotin, kalcium-D-pantotenat, kopparsulfat, tiaminhy-
droklorid, mangansulfat, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, natriumfluorid, 
fytomenadion, pteroylmonoglutaminsyra, natriummolybdat, kromklorid.
Den inbördes ordningen i ingredienslistan skiljer sig något mellan smakerna.
a) Fortini Creamy Fruit, Sommarfruktt          b) Fortini Creamy Fruit, Bär och frukt

NUTRICIAS MULTIFIBERBLANDNING
Fortini Creamy Fruit innehåller mf6  – en patenterad kostfiber-
blandning med 6 olika kostfiber som liknar den fibersammansätt-
ning som finns i vanlig mat. Mf6 innehåller en blandning av både 
lösliga och olösliga kostfiber  som visat sig reducera förekomsten 
av diarré och förebygga förstoppning1-3 mf6 innehåller prebioti-
ka (FOS och inulin) som är gynnsamt för en god bakterieflora i 
tarmen4-5.

Lösliga fiber   Olösliga fiber
Frukto-oligosackarider (FOS)  Sojapolysackarider
Inulin   Resistent stärkelse
Gummi arabicum  Cellulosa

Referenser: 1. Elia M et al. Systematic review and meta-analysis: the clinical and physiological 
effects of fibre-containing enteral formulae. Aliment Pharmacol Ther 2008;27:120–45  
2. Wierdsma NJ et al (Comparison of two tube feeding formulas enriched with guar gum or 
mixed dietary fibres). Ned Tijdschr Diëtisten 2001; 56: 243-247. 3. Trier, E. et al. Effects of a 
Multifibre supplemented paediatric enteral feed on gastrointestinal function, J. Pediatr Gastro-
enterol Nutr 1999; 28: 595.  4. Wang and Gibson GR. Effects of the in vitro fermentation of 
oligofrucose and inulin by bacteria growing in the human large intestine, J Appl Bacteriol. 1993 
Oct;75(4):373-80. 5. Gibson GR. Fibre and effects on probiotics (the pre-biotic concept). Clin 
Nutri Supplementes 2004;1:25-31. 

Näringsvärde per 100 ml

Energi            Kcal           150
kJ          630

Fett (41 E%) g            6,1
– mättat g 0,8
– enkelomättat g 3,6
– fleromättat g 2,0
– linolsyra g 1,3
– a-linolensyra g 0,26
Förhållandet n6:n3 mg 5:1
Kolhydrat (52 E%) g           19,4
– varav sockerarter g            11,7
– därav laktos g 3,7
Kostfiber (2 E%) g 1,9
– lösliga g 1,6
– olösliga g 0,3
Protein (9 E%)        g          3,5
Salt g 0,18
Mineraler
Natrium mg (mmol) 70 (3,0)
Kalium mg (mmol) 150 (3,8)
Klorid mg (mmol) 110 (3,1)
Kalcium mg (mmol) 130 (3,2)
Fosfor mg (mmol) 100 (3,2)
Magnesium mg (mmol) 15 (0,6)
Järn mg 1,5
Zink mg 1,0
Koppar mg 0,11
Mangan mg 0,10
Fluor mg 0,10
Molybden μg 6,5
Selen μg 4,6
Krom μg 4,0
Jod μg 17
Vitaminer
Vitamin A μg RE 65
Vitamin D μg 1,9
Vitamin E mg α-TE 1,8
Vitamin K  μg 6,5
Tiamin mg 0,23
Riboflavin mg 0,24
Niacin mg NE 1,7
Pantotensyra mg 0,50
Vitamin B6 mg 0,18
Folsyra μg 23
Vitamin B12 μg 0,3
Biotin μg 6,0
Vitamin C mg 15
Övriga näringsämnen
Karotenoider mg 0,15
Karnitin mg 3
Kolin mg 30
Taurin mg 11
Vatten g 67
Osmolaritet                                           mOsm/l 700a/685b
Osmolalitet mOsmol/kg H2O  1065a/1035b

BESTÄLLNING
Fortini Creamy Fruit kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt 
från vår webshop: www.nutricia.se/order, e-post: order.amnse@nutricia.com  
telefon: 08-24 15 30 eller fax 019-76 62 330.

Produkt Antal/Förp Best nr
Fortini Creamy Fruit Sommarfrukt 4 st bägare à 100 g 90 03 15
Fortini Creamy Fruit Bär och frukt 4 st bägare à 100 g 90 03 14

Nutricia. Tel: 08-24 15 30. www.nutricia.se


