
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
VAREBESKRIVELSE  
ATTYLET PLUS fortykningsmiddel har 
amylaseresistente egenskaber, som gør, at den 
fortykkede væske opretholder sin konsistens i 
munden, da den ikke nedbrydes af spyt. 
 

INGREDIENSER 
Maltodextrin, fortykningsmiddel: xanthangummi, 

sødestof: erythritol 
 

NÆRINGSINDHOLD PR. 100 G 

MINERALER PR. 100 G 
 

 
 
VARENUMRE/SALGSENHEDER  

• 3803131 – 8 dåser à 100 g 

• 3803210 – 4 poser à 400 g 

• 3803340 – Spand à 2 kg 

• 3803380 – Spand à 4 kg 
 

ANVENDELSESMULIGHEDER 

Let opløseligt i kolde og varme væsker 
Fortykning af supper, puréer, saftevand, juice.

 
VEJLEDENDE DOSERING PR. 100 ML: 
 

1 strøgen 5 ml måleske = 2 g Attylet Plus 

 

Let fortykket 
Løber hurtigt gennem 

tænderne af en gaffel og 
efterlader en let belægning. 

Moderat fortykket 
Drypper langsomt gennem 

tænderne af en gaffel 

Meget fortykket 
Sidder fast og løber ikke 

gennem tænderne af en gaffel. 

Vand ½ måleske pr. 100 ml 1 måleske pr. 100 ml 2 måleske pr. 100 ml 

Kaffe ½ måleske pr. 100 ml ¾ måleske pr. 100 ml 2 måleske pr. 100 ml 

Saft/juice ½ måleske pr. 100 ml 1 måleske pr. 100 ml 2 måleske pr. 100 ml 

Danskvand/sodavand ½ måleske pr. 100 ml ¾ måleske pr. 100 ml 2 måleske pr. 100 ml 

Øl ½ måleske pr. 100 ml ¾ måleske pr. 100 ml 2 måleske pr. 100 ml 

Mælk (tilsæt lidt ad gangen) ¾ måleske pr. 100 ml 1¼ måleske pr. 100 ml 2 måleske pr. 100 ml 
  

 
BRUGSVEJLEDNING 
1. Hæld drikken op i et glas 
2. Tilsæt den anbefalede mængde ATTYLET PLUS 
3. Rør i drikken, så pulveret opløses. Lad drikken stå 

ca. 5 min., indtil den endelige konsistens opnås 
4. For at fortykke væske med Movicol, opløs Movicol 

i væsken og rør derefter Attylet Plus i. Blandingen 
skal henstå i cirka 4-5 min., så vil man opnå en 
fortykket konsistens. 
 

OPBEVARING  

Køligt (max. 30°C) og tørt 

 

HOLDBARHED  

24 mdr. fra produktionsdato 

 
GENEREL INFORMATION 

• Glat struktur og klart udseende 

• Anvendes direkte fra emballage 

• 5 ml måleske medfølger 

• God stabilitet ved både lav og høj temperatur 
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Calcium 11 mg 

Kalium 111 mg 

Fosfat (Fosfor ca. 39 mg) 64 mg 

Magnesium 23 mg 

Energi 1199 kJ/286 Kcal 

Fedt 0 g 

-heraf mættede fedtsyrer 0 g 

Kulhydrater 58 g 

-heraf sukkerarter 0 g 

Kostfiber 28 g 

Protein 0-1 g 

Salt 3 g 


