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KASVAMISEN TULEE OLLA HYVÄNMAKUISTA

Kliininen ravintovalmiste. Ruokavaliohoitoon potilaille, joilla on vajaaravitsemus tai 
vajaaravitsemuksen riski. Käytetään terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta.  
Sopii vain 1-vuoden iästä alkaen. Kelan korvattavuus koodeilla 601 ja 602.

Tietoa vanhemmille

Lisätietoja hoitavalta lääkäriltä/ravitsemusterapeutilta tai kotisivuiltamme
www.nestlehealthscience.fi/tuotteet/minimax

NAMI!
Vinkki:
Suuremmista päivittäistavarakaupoista voi 
ostaa jäätelötötteröitä ja -muotteja tikkujääte-
löihin. Kupista syötäviin jäätelöihin voi käyttää 
kotoa löytyvää sopivaa kulhoa.

SUPERPÄHKINÄ

• 3 kpl munankeltuaista
• 30 g sokeria
• 1 pullo Resource® MiniMax® Kaakaon makuinen
• 1 Lion peanut suklaapatukka  
 (41 g, pilkottu pieneksi)

Lämmitä Resource® MiniMax® hitaasti 60°C 
asteiseksi.

Vatkaa munankeltuaiset ja sokeri kuohkeaksi. 
Sekoita lämmin juoma muna-sokeri seokseen ja 
lisää viimeiseksi pieneksi pilkottu suklaa. Laita 
heti pakastimeen. Sekoita seosta 2–4 kertaa 
tunnissa 2–3 tunnin ajan. Mitä suurempaa astiaa 
käytät sitä nopeammin massa jäätyy ja on valmis 
tarjottavaksi.
Huom! Sisältää maapähkinää.
Vinkki! Käytä jäätelökonetta jos mahdollista.
 

APRIKOOSIBANAANARAMA
 

• 1 pullo Resource® MiniMax® Banaani-Aprikoosin  
 makuinen
• 1 dl kuohukermaa
• Pieneksi pilkottua suklaata
• 4–6 jäätelömuottia

Ripottele suklaa jäätelömuottien pohjalle. Vatkaa 
kerma kevyeksi vaahdoksi ja kaada varovasti 
sekaan Resource® MiniMax® ja sekoita. Kaada 
jäätelömuotteihin. Laita pakastimeen 6–8 tunniksi.
 

SEKOITUS

• 250 g pakastettuja banaaniviipaleita
• 1 pullo Resource® MiniMax® Banaani-Aprikoosin  
 makuinen

Laita ainekset tehosekoittimeen ja sekoita 
massaksi. Tarjoile heti.

SUKLAAPUIKKO

• 1–11/2 kpl munanvalkuaista
• 20 g sokeria
• 1 pullo Resource® MiniMax® Kaakaon makuinen
• Tuoreita vadelmia
• 4–6 jäätelömuottia

Laita jokaiseen jäätelömuottiin 4–6 vadelmaa. 
Vatkaa munanvalkuaiset ja sokeri kovaksi 
vaahdoksi. Sekoita varovasti joukkoon Resource® 
MiniMax®. Kaada muotteihin ja laita pakastimeen 
6–8 tunniksi.
 

MANSIKKAHERKKU

• 1–11/2 kpl munanvalkuaista
• 2 kpl munankeltuaista
• 30 g sokeria
• 1 dl kermaa
• 1 pullo Resource® MiniMax® Mansikan makuinen
• 3 rkl mansikkahilloa

Vatkaa munanvalkuaiset kovaksi vaahdoksi. 
Vatkaa kerma. Vatkaa munankeltuaiset ja sokeri 
kuohkeaksi. Sekoita ensin keltuais-sokeri seokseen 
Resource® MiniMax® ja sen jälkeen kerma ja man-
sikkahillo. Lisää viimeiseksi valkuaisvaahto varo-
vasti kääntäen. Laita jäätelömassa pakastimeen ja 
sekoita sitä tasaisin väliajoin, jotta siihen ei pääse 
muodostumaan jääkristalleja.
Vinkki! Käytä jäätelökonetta jos mahdollista

VIILEÄ MANSIKKA
 
• 1 pullo Resource® MiniMax® Mansikan makuinen
• 250 g jäisiä mansikoita

Sekoita ainekset massaksi tehosekoittimessa.  
Tarjoile heti.
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