
Loprofin
för kostbehandling av medfödda 

metabola sjukdomar eller vid nedsatt njur- eller 
leverfunktion som kräver lågproteinkost



Loprofin Äggersättning
Loprofin äggersättning kan användas som ersättning för ägg vid bak-
ning och matlagning och är baserat på potatis- och tapiokastärkelse. 
Det är gluten-, mjölk-, laktos-, ägg-, och sojafritt.  
En förpackning (2x250 g) motsvarar ungefär 100 ägg.

DOSERING
1 rågad tsk (ca 5 g) pulver + 2 ½ msk vatten motsvarar ett ägg.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET
Oöppnad förpackning lagras torrt, ej över normal rumstemperatur. 
Bäst före datum (dag-mån-år) anges på förpackningen. Öppnad påse 
försluts och förvaras i en lufttät behållare och används inom  
3 månader.

INGREDIENSER
Potatisstärkelse, modifierad tapiokastärkelse, förtjockningsmedel 
(E466), surhetsreglerande medel (E341), färgämne (E160a), bakpulver 
(E501).

Loprofin PKU-dryck
Loprofin PKU-dryck är en färdig mjölkliknande dryck i 2 dl Tetra Brik, 
med lågt innehåll av protein och fenylalanin. Loprofin PKU-dryck kan 
användas som mjölk i matlagning, bakning eller som måltidsdryck.
Loprofin PKU-dryck smakar bäst väl kyld.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET
Oöppnad förpackning lagras torrt, ej över normal rumstemperatur. 
Bäst före datum (dag-mån-år) anges på förpackningen. Öppnad 
förpackning förvaras i kylskåp och är hållbar 3 – 4 dagar.

INGREDIENSER
Vatten, grädde (från mjölk), vasslepulver (från mjölk), laktos (från 
mjölk), emulgeringsmedel (E471).

Loprofin Pasta
Loprofin Pasta är baserad på majs- och potatisstärkelse och finns 
som Spaghetti, Penne, Makaroner, Fusilli, Lasagne och Animal Pasta. 
Loprofin Pasta är gluten-, mjölk-, laktos- och äggfri. Kan innehålla 
spår av soja och lupin*.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET
Lagras torrt, ej över normal rumstemperatur. Bäst före datum (dag-
mån-år) anges på förpackningen.

INGREDIENSER
Majsstärkelse, modifierad potatisstärkelse, emulgeringsmedel (E471), 
stabiliseringsmedel (E461), färgämne (E160a), antioxidationsmedel 
(E300).

TILLAGNING PASTA
1 portion motsvarar ca 75 g torr pasta.
●  Koka upp ca 1 liter vatten i en stor kastrull
●  Tillsätt 1 portion pasta till det kokande vattnet
●  Tillsätt eventuellt en tesked salt och en matsked olja
●  Koka 8 – 10 minuter. Rör om då och då 
●  Häll av och skölj med kokande vatten

TILLAGNING LASAGNE
1 portion motsvarar ca 75 g torr pasta. 
●  Koka upp ca 1 liter vatten i en stor kastrull
●  Tillsätt 4 plattor lasagne till det kokande vattnet
●  Tillsätt sedan eventuellt en tesked salt och en matsked olja
●   Koka ca 5 minuter så att plattorna börjar mjukna. Upprepa proce-

duren om fler lasagneplattor önskas
●  Häll av vattnet och låt plattorna torka lite på en fuktig handduk
●   Använd lasagneplattorna omväxlande med sås/fyllning, och sätt in i 

ugnen ca 30 – 40 minuter. 

Loprofin Lasagne kan också användas direkt i maträtter, utan förkok-
ning. Tänk på att pastan då behöver mer vätska. 

Spagettimått
Diameter 18 mm
Motsvarar 75 g
okokt spagetti

Spagettimått
Diameter 24 mm
Motsvarar 125 g
okokt spagetti



Loprofin Ris
Loprofin Ris är baserat på ris-, majs- och potatisstärkelse och är glu-
ten-, mjölk-, laktos- och äggfri. Kan innehålla spår av soja och lupin*.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET
Oöppnad förpackning lagras torrt, ej över normal rumstemperatur. 
Bäst före datum (dag-mån-år) anges på förpackningen.

INGREDIENSER
Risstärkelse, majsstärkelse, potatisstärkelse, kalciumkarbonat, emul-
geringsmedel (E471).

TILLAGNING RIS
1 portion ca 75 g torrt ris.
●  Koka upp ca 1 liter vatten i en stor kastrull
●  Tillsätt 1 portion ris till det kokande vattnet
●  Tillsätt eventuellt en tesked salt och en matsked olja
●  Koka 7– 9 minuter. Rör om då och då 
●  Häll av och skölj med kokande vatten

Loprofin Kex
Loprofin kex (Crackers) och Loprofin Örtkryddade kex (Herb crackers) 
är baserade på majs- och tapiokastärkelse. De är gluten-, mjölk-, 
laktos-, ägg-, och sojafria. 

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET
Oöppnad förpackning lagras torrt, ej över normal rumstemperatur. 
Bäst före datum (dag-mån-år) anges på förpackningen.

INGREDIENSER
Majsstärkelse, tapiokastärkelse, vegetabiliskt fett (palmolja), örtkryddor 
(mejram, persilja, salvia, timjan)*, invertsocker, salt, bakpulver (E503), 
emulgeringsmedel (E472e), färgämne (E160a).

* Endast i Loprofin Örtkryddade kex.

Loprofin Frukostflingor
Loprofin Frukostflingor (Loops) är baserade på vetestärkelse. Loprofin 
Frukostflingor är gluten-, mjölk-, laktos-, ägg-, och sojafria.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET
Oöppnad förpackning lagras torrt, ej över normal rumstemperatur. 
Bäst före datum anges på förpackningen.

INGREDIENSER
Vetestärkelse, socker, förtjockningsmedel (E1412), modifierad potatis- 
och majsstärkelse, inulin, plommonpulver (plommon, vetestärkelse, 
antioxidant (E220)), honungspulver (honung, maltodextrin), emulge-
ringsmedel (E471), salt, färgämne (E160a).

VOLYM/VIKT, KOKT/OKOKT PASTA

Produkt 1 dl okokt Vikt, kokt Volym, kokt 1 dl kokt

Loprofin 
Penne

35 g 80 g 1,75 dl 50 g

Loprofin 
Animal Pasta

36 g 100 g 2 dl 50 g

Loprofin 
Ris

80 g 200 g 2,25 g 90 g

Loprofin 
Makaroner

40 g 112 g 2 dl 50 g

Loprofin 
Spaghetti

75 g
Obs! 1 port

195 g 3 dl 60 g

Loprofin 
Lasagne

75 g
Obs! 1 platta

38 g

Volym och viktangivelser är framtagna med digital hushållsvåg av Nutricia  
och siffrorna är avrundade.

*Kan innehålla spår av soja och lupin – gäller Loprofin pasta och ris.
Innehållet i produkterna har inte förändrats och de ingredienser som används vid 
tillverkningen innehåller inte soja eller lupin, men produkter innehållande dessa aller-
gener tillverkas i samma fabrik och på samma produktionslinje som Loprofin pasta 
och ris. Som en konsekvens av detta kan leverantören inte garantera total avsaknad 
av dessa allergener, trots att kontroll finns på plats för att minska överföringsrisken.

Loprofin pasta och ris har använts av våra konsumenter i över 20 år och det har 
aldrig rapporterats om negativa effekter i samband med sojaprotein eller lupin. Alla 
partier som hålls i vårt centrallager genomgår allergentestning.

Även konsumenter allergiska mot sojaprotein eller lupin kan på eget bevåg och 
i samråd med sjukvårdspersonal besluta att använda produkten. Nivåerna som 
detekterats bör inte utgöra en allvarlig hälsorisk för konsumenterna med hänsyn till 
ovanstående.



Näringsvärde per 100ml/100 g
Loprofin  

Äggersättning
Loprofin  

PKU-dryck
Loprofin  

Pasta
Loprofin  

Ris

Energi            Kcal           346 40 363 366

kJ          1465 166 1541 1554

Fett                              g            0,3 2 1,2 1,3

varav mättat g 0,13 1,3 0,2 0,3

Kolhydrat                      g           81,8 5 87,4 88,1

varav sockerarter                         g            0,2 4 0 0

Kostfiber                     g            7,2 0,2 1,1 0,3

Proteinekvivalenter       g          0,33 0,4 0,5 0,4

varav fenylalanin mg <5 10 17,5 14

Salt g 1,43 0,09 0,08 0,09

Mineraler                               

Natrium                         mg (mmol)     572 (24,9) 35 (1,5) 30 (1,3) 37 (1,6)

Kalium                      mg (mmol)   300 (7,7) <90 (<2,3) 30 (0,8) 15 (0,38)

Fosfor                                   mg (PO4 mmol) 207 (6,7) <25 (<0,81) 27 (0,9) 29 (0,94)

Näringsvärde
Loprofin Kex 

(Crackers)
Loprofin 

Örtkryddade kex
Loprofin 

flingor (Loops)

Energi            Kcal           450 444 385

kJ          1895 1867 1636

Fett                              g            15 14,6 1,07

varav mättat g 7 6,9 0,86

Kolhydrat                      g           78 77 93,6

varav sockerarter                         g            1,5 3 38,9

Kostfiber                     g            0,9 1,1 1,1

Proteinekvivalenter       g          0,4 0,5 0,32

varav fenylalanin mg 10 17 6,2

Salt g 1,25 1,6 0,21

Mineraler                               

Natrium                         mg (mmol)     500 (21,7) 640 (27,8) 82 (3,6)

Kalium                      mg (mmol)   15 (0,4) 36 (0,9) 66 (1,7)

Fosfor                                   mg (PO4 mmol) 14 (0,5) 14 (0,5) 36 (1,2)

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

BESTÄLLNING

Samtliga Loprofin-produkter kan köpas på apotek. Vårdenheter  
kan beställa direkt från vår webshop: www.nutricia.se/order, e-post:  
order@nutricia.se, telefon: 08-25 15 30 eller fax 019-76 62 330.

Produkt Antal/förp Best nr

Loprofin PKU-dryck      27 Tetra Brik à 200 ml 29 75 31

Loprofin Äggersättning     2 x 250 g 29 92 89

Loprofin Spaghetti 1 x 500 g 27 92 65

Loprofin Makaroner 1 x 250 g 21 03 64 

Loprofin Spiralmakaroner 1 x 500 g 27 92 73

Loprofin Penne 1 x 500 g 27 92 57

Loprofin Lasagne 1 x 250 g 20 26 75

Loprofin Animal Pasta 1 x 500 g 21 06 96

Loprofin Ris 1 x 500 g 20 47 31

Loprofin Kex (Crackers) 1 x 150 g  28 51 63

Loprofin Örtkryddade kex 1 x 150 g 28 85 97

Loprofin Frukostflingor (Loops)     1 x 375 g 28 51 48

Samtliga Loprofinprodukter kan förskrivas på livsmedelsanvisning till barn under 16 år.
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