RESEPTIVIHKO:
26 HELPPOA VINKKIÄ,
VAIHTELEVUUTEEN JA
INSPIRAATIOKSI

K ASVAMISEN TULEE OLL A HY VÄNMAKUISTA

Terveydenhuollon asiantuntijoille

MiniMax® on kliininen ravintovalmiste ja sitä tulee käyttää yhteistyössä
terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.
MiniMax® Lasten letkuravinto ja Resource® MiniMax® täydennysravintojuomat ovat ravitsemuksellisesti täysipainoisia tuotteita lapsille. Ne ovat valmistettu luomumaidosta ja -kermasta. Tuotteissa on pehmeä ja mieto maku. Lasten
letkuravinnossa on neutraali maitomainen maku ja ravintojuomia on saatavana
makuvaihtoehdoissa kaakao, mansikka ja banaani-aprikoosi.
Tästä esitteestä löydät MiniMax®-tuotteisiin perustuvia helppoja ja
maistuvia ruokaohjeita
Inspiroidu ja muuta ohjeita makumieltymysten mukaan.

puurot
letut
keitot
lampimat
ruoat
smoothiet
juomat
mousset
leivonta
MiniMax®-juomien käyttäminen ruoanlaitossa
MiniMax® Lasten letkuravinto ja Resource® MiniMax®
-täydennysravintojuomat soveltuvat mainiosti ruoanlaittoon.
Yli 70 asteen lämpötilaan kuumennettaessa ravintoaineiden
mm. vitamiinien määrä voi kuitenkin vähentyä.

1 dl kaurahiutaleita
1 pullo (2 dl) MiniMax®
Lasten letkuravintoa
(ripaus suolaa)
VINKKI! Tarjoa lapselle se
määrä puuroa, jonka uskot
hänen syövän. Voit säilyttää
lopun puurosta jääkaapissa
myöhempää käyttöä varten
(enintään vuorokauden ajan).

(2 ANNOSTA)

Sekoita kaikki ainekset kattilassa. Kuumenna ja
anna kiehua miedolla lämmöllä koko ajan sekoittaen noin 5 minuutin ajan. Puuron voi valmistaa
myös mikroaaltouunissa. Kuumenna seosta täydellä teholla noin 3 minuuttia. (Varo, ettei puuro
kiehu yli.) Voit halutessasi lisätä puuroon hieman
suolaa. Tarjoa hillon, hedelmäsoseen tai kanelin
ja sokerin kera.
RAVINTOSISÄLTÖ / ANNOS
Energiaa: 185 kcal Hiilihydraatteja: 22 g
Proteiinia: 5,5 g
Rasvaa: 8 g

Mannapuuro
2 rkl mannasuurimoita
1 pullo (2 dl) MiniMax®
Lasten letkuravintoa
(ripaus suolaa ja sokeria)

(2 ANNOSTA)

Kuumenna MiniMax® Lasten letkuravinto kiehuvaksi
koko ajan sekoittaen ja lisää joukkoon mannasuurimot. Anna seoksen kiehua miedolla lämmöllä välillä
sekoittaen noin 4 minuutin ajan. Voit halutessasi
lisätä puuroon hieman suolaa. Mannapuuron voi
nauttia sekä kylmänä että lämpimänä hillon, hedelmäsoseen tai kanelin ja sokerin kera.
RAVINTOSISÄLTÖ / ANNOS
Energiaa: 159 kcal Hiilihydraatteja: 20 g
Proteiinia: 4 g
Rasvaa: 6,5 g

Riisipuuro

3 rkl puuroriisiä
21/2 dl vettä

11/2 dl MiniMax®
Lasten letkuravintoa
(ripaus suolaa ja sokeria)
VINKKI! Ateriasta tulee
entistä ravitsevampi, kun
tarjoat puuron maidon sijaan
MiniMax® Lasten letkuravinnon kanssa

(2 ANNOSTA)

Keitä puuroriisiä vedessä miedolla lämmöllä noin
10 minuutin ajan. Lisää MiniMax® Lasten letkuravinto
ja anna hautua miedolla lämmöllä välillä sekoittaen
20–30 minuutin ajan. Ota kattila liedeltä ja anna puuron vielä hautua noin 10 minuuttia. Voit halutessasi
lisätä puuroon hieman suolaa ja sokeria. Riisipuuron
voi nauttia sekä kylmänä että lämpimänä hedelmäsoseen tai kanelin ja sokerin kera.
RAVINTOSISÄLTÖ / ANNOS
Energiaa: 166 kcal Hiilihydraatteja: 26 g
Proteiinia: 4 g
Rasvaa: 5 g
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| PUUROT

Kaurapuuro

2

4
| PANNUKAKUT/LETUT/VOHVELIT

Letut

(6 LETTUA)

2 pulloa (4 dl) MiniMax®
Lasten letkuravintoa
2 kananmunaa
11/2 dl vehnäjauhoa
1 maustemitallinen suolaa
1 tl sokeria

Vatkaa kananmuna MiniMax® Lasten letkuravintoon.
Lisää muut ainekset ja sekoita taikina tasaiseksi.
Sulata margariinia paistinpannussa. Annostele
pannulle pieni määrä taikinaa. Paista letut kullanruskeiksi molemmilta puolilta. Tarjoa hillon, marjojen,
kermavaahdon tai jäätelön kera.
RAVINTOSISÄLTÖ / ANNOS (3 LETTUA)
Energiaa: 483 kcal Hiilihydraatteja: 59 g
Proteiinia: 18 g
Rasvaa: 25 g

1 rkl margariinia

Amerikkalaiset
pannukakut (4 PANNUKAKKUA)
11/4 dl MiniMax®
Lasten letkuravintoa
11/4 dl vehnäjauhoa
1 tl leivinjauhetta
1 maustemitallinen suolaa
1 rkl sokeria
1 kananmuna

RAVINTOSISÄLTÖ / ANNOS (2 PANNUKAKKUA)
Energiaa: 328 kcal Hiilihydraatteja: 42,5 g
Proteiinia: 9,5 g
Rasvaa: 13 g

1 rkl margariinia

Vohvelit

Sekoita kuivat aineet kulhossa. Sulata margariini
ja sekoita toisessa kulhossa keskenään sulanut margariini, kananmuna ja MiniMax® Lasten letkuravinto.
Sekoita kuivat aineet ja neste tasaiseksi taikinaksi.
Sulata margariinia pannussa ja paista taikinasta
halkaisijaltaan noin 10 cm pannukakkuja. Tarjoa
hillon, marjojen tai kermavaahdon kera.

(4–6 VOHVELIA KOOSTA RIIPPUEN)

2 pulloa (4 dl) MiniMax®
Lasten letkuravintoa
3 dl vehnäjauhoa
2 kananmunaa
11/2 rkl sokeria
1 maustemitallinen suolaa

Sekoita kaikki ainekset tasaiseksi taikinaksi. Kuumenna ja voitele vohvelirauta. Paista vohvelit. Tarjoa
esimerkiksi hillon, marjojen, kermavaahdon, jäätelön
tai kanelin ja sokerin kera.
RAVINTOSISÄLTÖ / ANNOS (2–3 VOHVELIA)
Energiaa: 676 kcal Hiilihydraatteja: 99 g
Proteiinia: 22,5 g Rasvaa: 20 g

VINKKI!
Jälkiruokaletut
Kaada pannukakkujen/lettujen
päälle haluamasi makuista Resource®
MiniMax® ravintojuomaa. Lisää siirappia, kookoshiutaleita ja viipaloitua banaania ja tarjoa. Voit korvata MiniMax®
Lasten letkuravinnon kaakaonmakuisella Resource® MiniMax® -ravintojuomalla, niin saat suklaalettuja.
Uunipannukakku
Korvaa maito MiniMax® Lasten letkuravinnolla tai Resource® Minimax®
ravintojuomalla ja valmista pannukakku
tavalliseen tapaan.

Krepit
Täytä letut kinkku-herkkusieni-,
vihannes- tai jauhelihatäytteellä. Paista
uunissa 200 asteessa noin 10 minuuttia.
Perunaletut
Lisää taikinaan raastettua perunaa ja
paista letut kullanruskeiksi. Tarjoa
puolukkahillon tai paistetun pekonin
tai kinkun kera.
Porkkanaletut
Lisää taikinaan porkkanaraastetta ja
paista letut kullanruskeiksi.
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1/2 pullo (1 dl) MiniMax®
Lasten letkuravintoa
11/2 dl vettä
1 pussi Lämmin Kuppi
Suurustettu Kanakeittoa

Kuumenna vesi ja MiniMax® Lasten letkuravinto
kiehuvaksi koko ajan sekoittaen. Lisää keittoainekset, sekoita ja ota kattila liedeltä. Anna keiton
seistä 1 minuutin ajan ennen tarjoamista.
RAVINTOSISÄLTÖ / ANNOS
Energiaa: 204 kcal Hiilihydraatteja: 26 g
Proteiinia: 4 g
Rasvaa: 9 g

Kasviskeitto
1/2 pullo (1 dl) MiniMax®
Lasten letkuravintoa
11/2 dl vettä
1 pussi Lämmin Kuppi
Perunapurjokeittoa

Sienikeitto
1/2 pullo (1 dl) MiniMax®
Lasten letkuravintoa
11/2 dl vettä
1 pussi Lämmin Kuppi
Sienikeittoa
VINKKI!
Voit valmistaa erilaisia keittoja
lapsen suosikkikeittoaineksista yllä olevien reseptien
tapaan.
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(1 ANNOS)

| LÄMPIMÄT RUOAT

| KEITOT

Kanakeitto

(1 ANNOS)

Kuumenna vesi ja MiniMax® Lasten letkuravinto
kiehuvaksi koko ajan sekoittaen. Lisää keittoainekset, sekoita ja ota kattila liedeltä. Anna keiton
seistä 1 minuutin ajan ennen tarjoamista.
RAVINTOSISÄLTÖ / ANNOS
Energiaa: 197 kcal Hiilihydraatteja: 28 g
Proteiinia: 4 g
Rasvaa: 8 g

(1 ANNOS)

Kuumenna vesi ja MiniMax® Lasten letkuravinto
kiehuvaksi koko ajan sekoittaen. Lisää keittoainekset, sekoita ja ota kattila liedeltä. Anna keiton
seistä 1 minuutin ajan ennen tarjoamista.
RAVINTOSISÄLTÖ / ANNOS
Energiaa: 223 kcal Hiilihydraatteja: 28 g
Proteiinia: 4 g
Rasvaa: 10 g

Pasta Carbonara
1/2 pullo (1 dl) MiniMax®
Lasten letkuravintoa
90 g kypsentämätöntä
spagettia
1 keltuainen
30 g pekonia
20 g juustoraastetta,
rasvaa 31 %
Margariinia paistamiseen
Suolaa ja mustapippuria
maun mukaan

(1 ANNOS)

Kuumenna pastan keittovesi kiehuvaksi. Sulata
margariini paistinpannussa. Paista pekonisuikaleet pannussa pastan kiehuessa. Sekoita keltuainen ja juustoraaste kulhossa. Lisää joukkoon
MiniMax® Lasten letkuravinto. Mausta suolalla ja
mustapippurilla maun mukaan. Siivilöi kypsä pasta ja sekoita se keltuais-juustoseokseen. Sekoita
joukkoon pekoni. Pastan ja pekonin lämpö kypsentää keltuaisseoksen. Jos haluat makuun lisää
pyöreyttä, voit lisätä joukkoon lorauksen kermaa.
RAVINTOSISÄLTÖ / ANNOS
Energiaa: 588 kcal Hiilihydraatteja: 60 g
Proteiinia: 22 g
Rasvaa: 28 g

VINKKI!
Valkokastike
Korvaa maito MiniMax® Lasten
letkuravintovalmisteella ja valmista
kastike tavalliseen tapaan.

Juustokastike tai muu pastakastike
Korvaa maito MiniMax® Lasten
letkuravintovalmisteella ja valmista
kastike tavalliseen tapaan (sopiva
annos on noin 11/2 dl).

1 pullo (2 dl) mansikanmakuista Resource® MiniMax®
-ravintojuomaa
1 dl pakastettuja* tai
tuoreita mustikoita

(2 ANNOSTA)

Sekoita kaikki ainekset sauva- tai tehosekoittimella.
RAVINTOSISÄLTÖ / ANNOS
Energiaa: 150 kcal Hiilihydraatteja: 19,5 g
Proteiinia: 4 g
Rasvaa: 5,5 g

Mansikkasmoothie

(2 ANNOSTA)

1 pullo (2 dl) mansikanmakuista Resource® MiniMax®
-ravintojuomaa

Sekoita kaikki ainekset sauva- tai tehosekoittimella.
Lisää halutessasi 2 tl sokeria.

1 dl pakastettuja* tai tuoreita
mustikoita

RAVINTOSISÄLTÖ / ANNOS
Energiaa: 195 kcal Hiilihydraatteja: 30 g
Proteiinia: 4,5 g
Rasvaa: 6 g

1 dl pakastettuja* tai tuoreita
mansikoita
1/2 dl mansikkahilloa

Vadelmasmoothie
1 pullo (2 dl) MiniMax®
Lasten letkuravintoa

Sekoita kaikki ainekset sauva- tai tehosekoittimella.

2 dl pakastettuja* tai tuoreita
vadelmia

RAVINTOSISÄLTÖ / ANNOS
Energiaa: 155 kcal Hiilihydraatteja: 18 g
Proteiinia: 3,5 g
Rasvaa: 7 g

1 rkl vadelmahilloa

Mangojuoma
1 pullo (2 dl) banaanin- ja
aprikoosinmakuista
Resource® MiniMax®
-ravintojuomaa
1/2 dl mango/banaanisosetta
* Ruokavirasto suosittelee käyttämään ulkomaisia pakastemarjoja vain kunnolla kuumennettuina.
Noudata aina uusimpia suosituksia: www.ruokavirasto.fi

(2 ANNOSTA)

1 dl vaniljakermajäätelöä,
12 % rasvaa

(2 ANNOSTA)

Sekoita kaikki ainekset sauva- tai tehosekoittimella.
RAVINTOSISÄLTÖ / ANNOS
Energiaa: 194 kcal Hiilihydraatteja: 24 g
Proteiinia: 5 g
Rasvaa: 8,5 g
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| SMOOTHIET/JUOMAT

Mustikkasmoothie
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1 pullo (2 dl) kaakaonmakuista Resource® MiniMax®
-ravintojuomaa
1 dl vaniljakermajäätelöä
12 % rasvaa

(2 ANNOSTA)

Sekoita kaikki ainekset sauva- tai tehosekoittimella.
RAVINTOSISÄLTÖ / ANNOS
Energiaa: 230 kcal Hiilihydraatteja: 31 g
Proteiinia: 6 g
Rasvaa: 9 g

1 tl kaakaojauhetta

Vadelmamousse

(2 ANNOSTA)

1 pullo (2 dl) mansikanmakuista Resource® MiniMax®
-ravintojuomaa
(jääkaappikylmää)

Sekoita ainekset ja vatkaa sähkövatkaimella noin
3 minuutin ajan. Kaada seos tarjoilukulhoihin.
Anna jäähtyä kylmässä 20–30 minuuttia.

1 pussi vadelmamoussejauhetta

RAVINTOSISÄLTÖ / ANNOS
Energiaa: 219 kcal Hiilihydraatteja: 28 g
Proteiinia: 5 g
Rasvaa: 10 g

1 kypsä banaani

Suklaajuoma

Suklaamousse
(2 ANNOSTA)

1 pullo (2 dl) MiniMax®
Lasten letkuravintoa

1 pullo (2 dl) MiniMax®
Lasten letkuravintoa
(jääkaappikylmää)
1 pussi suklaamoussejauhetta

1/2 rkl kaakaojauhetta
1/2 rkl sokeria

(2 ANNOSTA)

Sekoita ainekset ja vatkaa sähkövatkaimella noin
3 minuutin ajan. Kaada seos tarjoilukulhoihin.
Anna jäähtyä kylmässä 20–30 minuuttia.
RAVINTOSISÄLTÖ / ANNOS
Energiaa: 246 kcal Hiilihydraatteja: 30 g
Proteiinia: 5 g
Rasvaa: 12 g

Sekoita kaakaojauhe, sokeri ja MiniMax® Lasten letkuravinto. Kuumenna
seos koko ajan sekoittaen. Juoma
sopii nautittavaksi sekä kylmänä että
lämpimänä. Voit käyttää myös valmista kaakaojuomajauhetta ja sekoittaa
sen MiniMax® -letkuravintoon.
RAVINTOSISÄLTÖ / ANNOS
Energiaa: 139 kcal Hiilihydraatteja: 15 g
Proteiinia: 3,5 g
Rasvaa: 7 g

Eksoottinen
hedelmajuoma
1 pullo (2 dl) MiniMax®
Lasten letkuravintoa
1/2 banaani
1/2 dl nektaria eksoottisista hedelmistä

Suklaamuffinssit
1 pullo (2 dl)
kaakaonmakuista MiniMax®
-ravintojuomaa
½ dl rapsiöljyä

(2 ANNOSTA)

2 munaa

Sekoita kaikki ainekset sauva- tai tehosekoittimella. Voit halutessasi lisätä juomaan pienen
nokareen jäätelöä.

1 dl sokeria

RAVINTOSISÄLTÖ / ANNOS
Energiaa: 159 kcal Hiilihydraatteja: 21 g
Proteiinia: 3,5 g
Rasvaa: 7 g

2 tl vaniljasokeria

3 dl grahamjauhoja
1 banaani
2 tl leivinjauhetta
1 maustemitallinen suolaa

(14 KPL)

Laita uuni lämpiämään 225 asteeseen. Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi. Lisää kaakaonmakuinen
MiniMax® ja öljy. Sekoita keskenään jauhot, leivinjauhe, vaniljasokeri ja suola. Sekoita kuivat aineet
ja neste tasaiseksi taikinaksi. Soseuta banaani ja
lisää se taikinaan. Jaa taikina muffinssivuokiin.
Paista suklaamuffinsseja uunissa 10–12 minuuttia.
RAVINTOSISÄLTÖ / KPL
Energiaa: 135 kcal Hiilihydraatteja: 19 g
Proteiinia: 3 g
Rasvaa: 5 g
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| MOUSSET/MUFFINSSIT

| SMOOTHIET/JUOMAT

Banaani-suklaajuoma

12
| LEIPÄ

Skonssit
1 pullo (2 dl) MiniMax®
Lasten letkuravintoa
75 g margariinia
5 dl vehnäjauhoa
2 tl leivinjauhetta
1 tl suolaa
1/2 tl sokeria

(16 KPL)

Sekoita kuivat aineet kulhossa. Nypi margariini ja
kuivat aineet. Lisää MiniMax® Lasten letkuravinto ja sekoita taikinaksi. Vaivaa taikina tasaiseksi
jauhotetulla pinnalla ja jaa se 16 osaan. Laita
taikinanokareet leivinpaperilla vuoratulle pellille
ja paista niitä 275 asteessa 10–12 minuuttia, kunnes skonssit ovat kullanruskeita. Tarjoa lämpimät
skonssit margariinin, marmeladin, juuston tai
tuorejuuston kera.
RAVINTOSISÄLTÖ / SKONSSI
Energiaa: 118 kcal Hiilihydraatteja: 16 g
Proteiinia: 2 g
Rasvaa: 5 g

Nestlé Health Science,
PL 50, 02151 Espoo  
www.nestlehealthscience.fi

NHS/MiniMax/1911 FI

Onko sinulla kysyttävää MiniMax®- ja
Resource® MiniMax®-ravintovalmisteista?
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:
010 3951 466

