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• EvoForte ja EvoPlus on valmistatud vabapidamisel lehmade piimast. 
 Tasakaalustatud aminohappeline koostis.
• EvoVegan taimne valgupulber põhineb hernevalgul ja on mõeldud nii 
 veganitele kui teistele. 
• EvoVegan sobib hästi piima- ja/või sojatalumatuse korral.
• Vitalimed Evo valgupulbrid lahustuvad hästi toasoojas vedelikus. 
• Toitudele lisamiseks mõeldud EvoPlus lahustub veelgi paremini, 
 kui toit ei ole valgupulbri lisamise hetkel liiga tuline.   
• Vitalimed Evo valgupulbrid on gluteenivabad.
• Valgupulbrite kasutamine aitab ennetada liikuvuse kadu, lihaste kõhetumist, 
 alatoitumust ja vähendada vastuvõtlikkust infektsioonidele.
• Valgupulbri lisamine menüüsse aitab tagada kiirema haigusest taastumise ja 
 vähendada haiglas viibitud päevade arvu.

OMADUSED

• EvoForte – looduslike maitseainete ja taimeekstraktidega maitsestatud vadakuvalgu  
 isolaadi pulber kokteilide valmistamiseks.
• EvoPlus – kõrge valgusisaldusega, ent madala kalorsusega hästi lahustuv 
 maitsestamata piimavalgu pulber lisamiseks putrudele, suppidele jm toitudele.
• EvoVegan – looduslike maitseainetega maitsestatud taimse valgu pulber kokteilide  
 valmistamiseks. Sobib veganitele, taimetoitlastele ja kõigile teistele. 



Nimetus Vitalimed EvoForte Vitalimed EvoForte Vitalimed EvoForte Vitalimed EvoForte Vitalimed EvoForte Vitalimed EvoForte Vitalimed EvoPlus Vitalimed EvoVegan Vitalimed EvoVegan

Maitsed ingveri-basiiliku-sidruni kakao kohvi laimi mustika virsiku maitsestamata kirsi kohvi

Pakendi netokaal, g 350 350 350 350 350 350 165 350 350

Portsjoneid ühes 
pakendis 15 15 15 15 15 15 15 14 14

Üksikportsjoni suurus 23 g (3 spl) segada 
200 ml veega

23 g (3 spl) segada 
200 ml veega

23 g (3 spl) segada 
200 ml veega

23 g (3 spl) segada 
200 ml veega

23 g (3 spl) segada 
200 ml veega

23 g (3 spl) segada 
200 ml veega

11 g (2 spl) segada 
toiduga või lahustada 
200 ml vees

25 g (3 spl) segada 
250 ml veega

25 g (3 spl) segada 
250 ml veega

1 portsjoni energia-/
valgusisaldus 82 kcal/20 g 82 kcal/20 g 81 kcal/20 g 82 kcal/20 g 82 kcal/20 g 82 kcal/20 g 40 kcal/10 g 102 kcal/20 g 102 kcal/20 g

Soovitatud annus 
(portsjonit/päevas) 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3

Eriteave Kergesti lahustuv. 
Praktiliselt rasvavaba.

Kergesti lahustuv. 
Praktiliselt rasvavaba.

Kergesti lahustuv. 
Praktiliselt rasvavaba.

Kergesti lahustuv. 
Praktiliselt rasvavaba.

Kergesti lahustuv. 
Praktiliselt rasvavaba.

Kergesti lahustuv. 
Praktiliselt rasvavaba.

Happekindel. 
Termostabiiline. 
Neutraalse maitsega, 
kergesti lahustuv. 

Vegan, piimavaba, 
sojavaba.
100% taimset päritolu.

Vegan, piimavaba, 
sojavaba. 100% taimset 
päritolu.Sisaldab 14 mg 
kofeiini 100 ml kohta. 

Gluteen gluteenivaba gluteenivaba gluteenivaba gluteenivaba gluteenivaba gluteenivaba gluteenivaba gluteenivaba gluteenivaba

Laktoos madala 
laktoosisisaldusega

madala 
laktoosisaldusega

madala 
laktoosisaldusega

madala 
laktoosisaldusega

madala 
laktoosisaldusega

madala 
laktoosisaldusega

rangelt madala 
laktoosisisaldusega

laktoosivaba laktoosivaba

Energeetiline väärtus 
100 g kohta

1518 kJ/358 kcal 1518 kJ/358 kcal 1504 kJ/354 kcal 1515 kJ/357 kcal 1522 kJ/358 kcal 1518 kJ/358 kcal 1527 kJ/360 kcal 1712 kJ/406 kcal 1715 kJ/406 kcal

Valgud g/100 g kohta 85 85 85 85 85 85 90 80 80

Valguline koostis vadakuvalk vadakuvalk vadakuvalk vadakuvalk vadakuvalk vadakuvalk piimavalk (kaseiin+vadak) hernevalk hernevalk

Rasvad g/100 g kohta
sellest küllastunud rasv-
happed

1,1
0,76

1,8
1,2

1,1
0,82

1,1
0,76

1,0
0,75

1,1
0,75

1,7
1,2

9,4
2,1

9,5
2,1

Süsivesikud g/100 g 
kohta
sellest suhkrud

2,7

2,0

3,8

3,0

3,1

2,1

3,7

2,4

3,3

2,1

2,9

2,0

0,5

0,5

4,4

1,8

5,1

1,0

Sool (NaCl) g/100 g 
kohta 0,34 0,33 0,33 0,34 0,34 0,34 0,1 2,6 2,5

Maitsestatud 
magusainega

sukraloos sukraloos sukraloos sukraloos sukraloos sukraloos maitsestamata kaaliumatsesulfaam, 
stevioolglükosiidid 
steeviast (looduslik)

kaaliumatsesulfaam, 
stevioolglükosiidid 
steeviast (looduslik)

Võimalikud allergeenid 
ja/või talumatust põhjus-
tavad ained koostises

vadakuvalk, piimavalk vadakuvalk, piimavalk vadakuvalk, piimavalk vadakuvalk, piimavalk vadakuvalk, piimavalk vadakuvalk, piimavalk piimavalk, sojaletsitiin - -

Näiteid kasutamise kohta Valgurikka kokteili valmis-
tamiseks, et suurendada 
igapäevamenüü valgu-
sisaldust.

Valgurikka kokteili valmis-
tamiseks, et suurendada 
igapäevamenüü valgu-
sisaldust.

Valgurikka kokteili valmis-
tamiseks, et suurendada 
igapäevamenüü valgu-
sisaldust.

Valgurikka kokteili valmis-
tamiseks, et suurendada 
igapäevamenüü valgu-
sisaldust.

Valgurikka kokteili valmis-
tamiseks, et suurendada 
igapäevamenüü valgu-
sisaldust.

Valgurikka kokteili valmis-
tamiseks, et suurendada 
igapäevamenüü valgu-
sisaldust.

Erinevate toitude valgu-
sisalduse suurendamiseks 
igal toidukorral. Teiste 
pulbritega võrreldes 
valgurikkam ja tunduvalt 
väiksema kalorsusega.

Sobib menüü valguga 
rikastamiseks, eriti neile, 
kel piimavalgu või soja-
valgu talumatus või kes 
viljelevad veganielustiili.

Ei soovitata lastele, 
rasedatele ega rinnaga 
toitvatele emadele. Sobib 
menüü valguga rikas-
tamiseks, eriti neile, kel 
piimavalgu või sojavalgu 
talumatus või kes viljele-
vad veganielustiili.


