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99 % lapsiperheistä suosittelee uudistuneita Muksu-puuroja 

Käyttövalmiit Muksu-puurot ovat kevään aikana läpikäyneet täydellisen resepti- ja 

pakkausuudistuksen. Puurouudistus on ollut kuluttajien toiveiden mukainen. Peräti 99 % 

puuroja käyttäneistä lapsiperheistä on valmiita suosittelemaan niiden käyttöä muillekin, 

ilmenee Nutricia Babyn toteuttamasta kuluttajakyselystä. 

Lapsiperheiden kokemuksia uusista Muksu-puuroista tiedusteltiin maalis-huhtikuussa osana Hopottajat-

suosittelupalvelun kampanjaa. Kampanjakyselyyn vastasi kaikkiaan 400 suomalaiskuluttajaa, joiden 

perheessä on pieniä lapsia. 

Uudistuneista Muksu-puuroista ilmoitti pitävänsä 94 % vastanneista. Uudet pirteän keltaiset 

puuropakkaukset ja entistä selkeämpi pakkausdesign miellytti 97 % lapsiperheistä. 

Lapsiperheistä 98 % aikoo kyselyn mukaan todennäköisesti tai hyvin varmasti ostaa Muksu-puuroja 

jatkossakin. Peräti 99 % vastaajista voisi suositella Muksu-puurojen käyttöä myös tuttavilleen.  

Uudistuneet Muksu-puurot sisältävät aikaisempaa runsaammin herkullista hedelmää ja maistuvaa marjaa. 

Maidottomia vaihtoehtoja on lisätty, ja puuroissa on myös useita sokeroimattomia vaihtoehtoja. 

Aikaisemmin puuroissa käytetty kasviöljyseos on korvattu pehmeällä rypsiöljyllä.   

Muksu-puurot maistuvat Lapsi-messuilla  

Lapsiperheiltä kiitosta saaneet uutuuspuurot ovat maisteltavina Lapsi-messuilla Helsingin 

Messukeskuksessa 27.-29.4. Nutricia Babyn messuosastolla 6b 101.  

Puuromaistatuksen ohessa lapsiperheitä palvelevat yrityksen lastenruoka-asiantuntijat, jotka vastaavat 

perheitä kiinnostaviin kysymyksiin lastenruokien raaka-aineista, käytöstä ja säilytyksestä. 

Nutricia Babyn ravitsemusasiantuntija Carina Kronberg-Kippilä luennoi kaikkina messupäivinä Odottajan 

olohuone –lavalla: 

Perjantai 27.4. klo 12.30 Ravinnosta tukea odotusaikaan 

Lauantai 28.4. klo 10.30 Ravinnosta tukea imetysaikaan 

Sunnuntai 29.4. klo 13.30 Perheen ruokaremontti odotusaikana 



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. 
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