
Uudistuneet Muksu-vellit saavat kiitosta perheiltä ja
asiantuntijoilta
Suomalaiset lapsiperheet ovat ottaneet hyvin vastaan viime keväänä täysin uudistuneet Muksu-vellit. Terveydenhuollon
ammattilaiset antavat kiitosta vellien uudistetulle ikäsuositukselle, joka tukee WHO:n ja sosiaali- ja terveysministeriön
ravitsemussuosituksen toteutumista. Nykyisen tutkimustiedon mukaan liian varhain aloitettu velliruokinta ei ole lapsen
terveydelle edullista.

Muksu-vellit sopivat lapsen ruokavalioon kuuden kuukauden iästä alkaen. Terveydenhuollon ammattilaisilta saadun palautteen mukaan vellien
uusi ikäsuositus on tervetullut uudistus, joka tukee nykyisen imetyssuosituksen toteutumista.

Vellejä ei suositella annettavaksi alle puolivuotiaalle rintaruokitulle lapselle, sillä vellin varhainen antaminen saattaa vähentää lapsen halua
imeä rintaa ja johtaa rintaruokinnan vähenemiseen ja ennenaikaiseen loppumiseen. Tutkimustiedon mukaan hyvin varhain, jopa 2-3
kuukauden iässä aloitettu lisäruoka saattaa lisätä mm. lapsen ylipaino- ja esidiabetesriskiä.

Lisäruoat suositellaan aloitettaviksi sosemaisilla, lusikoitavilla ruoilla neuvolan yksilöllisten ohjeiden mukaan 4-6 kuukauden iässä imetyksen
jatkumisen ohessa.

Parempi ravitsemuksellinen koostumus

Kevään uudistuksessa Muksu-vellien ravitsemuksellista koostumusta parannettiin. Kaikissa velleissä on nyt monipuolisesti vitamiineilla ja
kivennäisaineilla täydennetty vieroitusvalmistepohja. Lisäksi ne sisältävät ainutlaatuista Nutrician patentoitua oligosakkaridiseosta GOS-FOS,
joka tukee lapsen ruuansulatuselimistön toimintaa.

Samettinen koostumus miellyttää

Muksun Kuluttajaklubin arvioinnissa lapsiperheiden suosikiksi on noussut etenkin Muksu Neljän viljan velli. Vellejä arvioineet perheet pitävät
silti koko vellivalikoimasta ja antavat uudistuneille velleille yleisarvosanaksi 4/5. Erityiskiitosta vellit saavat samettisesta koostumuksesta.

Perheiden mukaan vellit maistuvat lapsille hyvin, ja niitä voi tarjota isommallekin lapselle esimerkiksi välipalana. Myös uusi pirteä pakkaus saa
kuluttajilta kiitosta.

Muksu-vellien valikoima:

Muksu Neljän viljan velli PLUS alk. 6 kk
Muksu Kauravelli PLUS alk. 6 kk
Muksu Peruna-porkkanavelli PLUS alk. 6 kk
Muksu Riisivelli PLUS alk. 6 kk
Muksu Vehnä-riisivelli PLUS alk. 6 kk
Muksu Myslivelli PLUS alk. 6 kk
Muksu Moniviljavelli PLUS alk. 8 kk

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.


