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Tutkimus: Nutricia Baby Oy maineeltaan paras lastenruokavalmistaja

Suomalaiset lapsiperheet ovat valinneet Nutricia Babyn kaikista lastenruokavalmistajista yritykseksi, jolla on paras
maine. Tämä ilmenee MT Tutkimustalo Oy:n äskettäin toteuttamasta Lapsi 2012 –tutkimuksesta, johon osallistui
kaikkiaan 956 suomalaistaloutta. Vertailtavia lastenruokavalmistajia oli tutkimuksessa yhteensä kuusi.

Nutricia Babyn toimitusjohtaja Kenneth Tarvonen kertoo yrityksen arvostavan suomalaisilta lapsiperheiltä saatua
tunnustusta. Hän uskoo, että yrityksen tutkittuun tietoon ja ravitsemussuosituksiin pohjaava tuotekehitys ja –valikoima ovat
vakuuttaneet lastenruokia käyttävät kuluttajat.

- Tuoteturvallisuus ja vastuullisuus pienen lapsen ravitsemuksellisista tarpeista, kasvusta ja kehityksestä ohjaavat kaikkea
toimintaamme ja menevät aina liiketoiminnan tavoitteiden edelle, Tarvonen kertoo.

Tutkimus kattaa kaikki valmistuksen vaiheet

Tutkimuksen tuottama tieto ohjaa vahvasti Nutricia Babyn tuotekehitystä ja tuotevalikoiman rakentamista. Kansainväliseen
Danone-konserniin kuuluvalla yrityksellä on omia tutkimuskeskuksia ympäri maailmaa, ja lisäksi yritys seuraa aktiivisesti niin
Suomessa kuin ulkomailla tehtävää alan tutkimusta.

Nutricia Babyn oma tutkimus- ja laadunvarmistustoiminta kattaa kaikki tuotteen kehityksen, valmistuksen ja varastoinnin
vaiheet. Samat tiukat laatuvaatimukset koskevat kaikkia lastenruuissa käytettäviä raaka-aineita ja valmistuslaitoksia
alkuperämaasta, tuotantotavasta ja tuotteet valmistavan tuotantolaitoksen sijainnista riippumatta.

Yrityksen tuotekehitystoimintaa ohjaavat tutkimuksen ohella lainsäädännön asettamat velvoitteet, imeväis- ja leikki-ikäisiä
lapsia koskevat ravitsemussuositukset, lasten hyvää ravitsemusta tukevat hankkeet sekä lapsiperheiden esittämät toiveet.

Ravitsemuksellisesti laadukkaita aterioita ja välipaloja

Nutricia Baby haluaa tarjota pienen lapsen aterioiksi ja välipaloiksi tuotteita, jotka ovat ravitsemussuositusten mukaisia.
Muksu-aterioiden tuotekehitystä on ohjannut muun muassa suomalaisia ravitsemussuosituksia tukeva lautasmalli. Lautasmallin
oppien mukaisesti Muksu-aterioiden kasvispitoisuutta on nostettu noin 50 prosenttiin.

Esimerkkejä pienen lapsen hyvää ravitsemusta tukevista välipalatuotteista ovat viljaa, marjoja ja hedelmiä sisältävät Muksu-
puurot, sokeroimattomat, jopa 100 % hedelmää sisältävät Muksu-hedelmäsoseet sekä täysjyväiset ensimurokkeet ja
hedelmäinen ensimysli, joihin ei ole lisätty suolaa.

Ravitsemusasiantuntija Carina Kronberg-Kippilän mukaan lapsen välipalojen laadulla on aivan yhtä suuri merkitys kuin
pääaterioidenkin laadulla.

- Emme pidä perusteltuna tuoda valikoimiin runsaasti sokeria sisältäviä, jälkiruokatyyppisiä välipalavaihtoehtoja tai
napostelukulttuuriin ohjaavia, snacks-tyyppisiä vaihtoehtoja. Ravitsemuksellisesti laadukkaat välipalat ehkäisevät
napostelutarvetta ja tukevat suosituksen mukaisen säännöllisen ateriarytmin muodostumista. Haluamme näin omalla
toiminnallamme edistää lapsen luonnollista ja normaalia painokehitystä sekä painonhallintaa, Kronberg-Kippilä toteaa.

Lapsi 2012 –tutkimus toteutettiin helmikuun 2012 lopussa kirjekyselynä ja siihen osallistui kaikkiaan 956 suomalaista
lapsiperhettä. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi MT Tutkimustalo Oy.

Kuvamateriaali:
Tähän tiedotteeseen liittyvät kuvat löytyvät Nutricia Muksu -kuvapankista www.nutriciababy.fi (media-kuvapankki) tai
http://www2.emmi.fi/nutriciababy/. Kuvapankkiin voi rekisteröityä helposti kuvapankin etusivulla. Henkilökohtainen
käyttäjätunnus ja salasana lähetetään sähköpostiin muutaman työpäivän kuluessa.

Lisätietoja medialle:
Nutricia Baby Oy, ravitsemusasiantuntija Carina Kronberg-Kippilä, p. 010 680 8621, carina.kronberg-kippila(at)danone.com,
www.nutriciababy.fi

Lisätietoja kuluttajille:
Maksuton Nutricia Baby -asiakaspalvelu 24 h numerossa 0800-9-2438, www.nutriciababy.fi

Nutricia Baby Oy on osa kansainvälistä hyvinvointituotteiden valmistukseen keskittyvää Danone-konsernia. Lasten
ravitsemuksen asiantuntemusta yrityksellä on jo vuodesta 1901. Muksu-, Tutteli- ja Nutrilon-tuotteet valmistetaan konsernin
omissa tai tarkkaan valittujen alihankkijoiden Euroopan tehtaissa. Valmistuksessa käytetään ainoastaan ensiluokkaisia
lastenruokalaatuisia raaka-aineita, joiden puhtaus ja turvallisuus on todennettu tutkimuksin ja tarkoin selvityksin. Tuotteissa
huomioidaan uusimmat lastenravitsemusta koskevat tutkimukset ja suositukset, lapsen muuttuvat ravitsemukselliset tarpeet
sekä syömiseen liittyvät valmiudet ja suomalaisten lapsiperheiden toiveet. Hyvä lastenruoka syntyy tiedolla, taidolla ja
tunteella. Nutricia Baby Oy tukee Ensi- ja turvakotien liiton toimintaa. Lisätietoja www.ensijaturvakotienliitto.fi.


