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Lastenpuurot sokkotestissä: Muksu-puurot marjaisimpia, Muksu
vadelma-kaurapuuro testin paras
Käyttövalmiiden lastenpuurojen sokkotestissä Muksu-puurot maistuivat markkinoiden marjaisimmilta*. Selkeä
sokkotestin voittaja oli Muksu vadelma-kaurapuuro. Research Insight Finland toteutti Nutricia Baby Oy:n pyynnöstä
tutkimuksen kesäkuussa 2012.

Kaikki testatut marjoja sisältävät Muksu-puurot erottuivat kilpailevista puuroista marjaisuudellaan. Muksu vadelma-kaurapuurossa
marjaisuus oli jopa 68 %:n mielestä puuroista parhaiten kohdallaan.

Muksu vadelma-kaurapuuro selkeästi paras, muutkin Muksut pärjäsivät

Muksu vadelma-kaurapuuro oli koko sokkotestin maultaan pidetyin puuro. Valtaosa maistaneista ilmoitti pitävänsä puuron mausta.
Muksun vadelma-kaurapuuro ylitti myös selvästi odotukset. Yli puolet vastaajista piti odotuksia enemmän puurosta ja 53 % ostaisi
sitä varmasti tai lähes varmasti.

Yleisesti ottaen Muksu-puuroista pidettiin. Muksun puolukkainen puuro pärjäsi kilpailijaa paremmin, ja parhaiten maistui Muksun
vadelma-kaurapuuro.

Käyttövalmiit Muksu-puurot ovat kevään aikana läpikäyneet täydellisen reseptiuudistuksen suomalaisten lapsiperheiden toiveiden
mukaisesti. Puurot sisältävät aiempaa enemmän runsaasti herkullista hedelmää ja maistuvaa marjaa. Maidottomia vaihtoehtoja on
tuotevalikoimassa myös enemmän. Kymmenestä makuvaihtoehdosta peräti kuusi on kokonaan maidottomia. Lisäksi puuroissa on
useita sokeroimattomia vaihtoehtoja. Aikaisemmin puuroissa käytetty kasviöljyseos on korvattu pehmeällä rypsiöljyllä.

Muksun puurouudistus onnistunut, tulos ei yllättänyt Nutricia Babyllä

Muksu-puurojen pärjääminen sokkotestissä ei yllättänyt Nutricia Babyn ravitsemusasiantuntija Carina Kronberg-Kippilää.

- Lapsiperheet ovat testanneet käyttövalmiit Muksu-puurot jo kahdesti aiemmin tänä keväänä. Peräti 99 % puuroja käyttäneistä
lapsiperheistä oli valmiita suosittelemaan uudistuneiden puurojen käyttöä muillekin ja 94 % ilmoitti pitävänsä niistä Hopottajat-
suosittelupalvelun maalis-huhtikuussa toteuttamassa kampanjassa, jossa vastaamassa oli kaikkiaan 400 lapsiperhettä.

- Ryhmä (n = 50, vastausprosentti 88 %) Muksu-klubiin kuuluvia perheitä testasi myös alkuvuodesta rinnakkain uusia ja entisiä
Muksu-puuroja. Peräti 84 % vastaajista piti uusista Muksu-puuroista enemmän kuin entisistä. Uudistuneet puurot saivat perheiltä
kiitosta etenkin erinomaisesta mausta, Kronberg-Kippilä kiteyttää.

Käyttövalmiit puurot arvioitiin monesta näkökulmasta

Muksu-tuotteet uudistuivat lastenruokahyllyissä helmi-maaliskuussa 2012. Tuotteiden koostumusta on muutettu suomalaisten
lapsiperheiden toiveiden mukaisesti, ja myös tuotepakkaukset ovat aikaisempaa selkeämpiä ulkoasultaan.

Research Insight Finland toteutti Nutricia Baby Oy:n tilaaman käyttövalmiiden lastenpuurojen makutestin kesäkuussa 2012.
Tutkimuksessa maistettiin markkinoilla olevat samankaltaiset tuotteet sokkotestiasetelmassa. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan
200 iältään 18-45-vuotiasta äitiä, joiden lapsi oli tutkimushetkellä 6–36 kuukauden ikäinen. Kukin äiti-lapsi-pari maistoi yhteensä
neljää tuotetta. Tuotteista arvioitiin mm. ulkonäköä, makua, marjaisuutta ja ostoaikeita.

*Käyttövalmiiden lastenpuurojen makutesti, kesäkuu 2012, n=200, Research Insight Finland, tutkimus

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



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


