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Vitalinea	  PRO	  –uutisia:	  	  rahkoissa	  nyt	  vähemmän	  hiilihydraatteja	  ja	  kauppoihin	  kaksi	  
uutuustuotetta,	  maustettu	  sitruuna-‐	  ja	  vaniljarahka	  

	  

Vitalinea	  PRO	  -‐rahkavalikoima	  on	  uudistunut	  tänä	  keväänä	  
painonhallinnasta	  kiinnostuneiden	  sekä	  aktiivikuntoilijoiden	  iloksi.	  Jo	  
aiemmin	  markkinoilla	  olleet	  runsasproteiiniset	  Vitalinea	  PRO	  -‐rahkat	  
sisältävät	  nyt	  vähemmän	  hiilihydraatteja.	  Lisäksi	  toukokuussa	  valikoima	  
täydentyy	  uudella	  tuoteformaatilla,	  maustetuilla	  
rahkoilla.Makuvaihtoehtoina	  uusissa	  Vitalinea	  PRO	  maustetuissa	  rahkoissa	  
on	  sitruuna	  ja	  vanilja.	  Vitalinea	  PRO	  -‐rahkoissa	  on	  jopa	  30	  prosenttia	  
vähemmän	  hiilihydraattia	  kuin	  kategoriansa	  vastaavissa	  välipalatuotteissa.	  	  

Uudet	  Vitalinea	  PRO	  maustetut	  rahkat	  sitruuna	  ja	  vanilja	  tuovat	  Vitalinea	  
sarjaan	  uuden	  formaatin,	  maustetun	  rahkan.	  Nämä	  poikkeavat	  
kerrosrahkoista	  siten,	  että	  erillisen	  hedelmäkerroksen	  sijaan	  koko	  rahka	  on	  
maustettu	  raikkaalla	  sitruunalla	  tai	  pehmeällä	  vaniljalla.	  	  

Vitalinea	  PRO	  -‐rahkoissa	  on	  proteiinia	  8,4	  grammaa/100	  grammaa	  ja	  hiilihydraattia	  makuvaihtoehdosta	  
riippuen	  4,9–5,2	  grammaa/100	  grammaa.	  Energiaa	  asesulfaami	  K:lla	  ja	  sukraloosilla	  makeutetussa	  tuotteessa	  
on	  makuvaihtoehdosta	  riippuen	  54–57	  kcal/100	  grammaa.	  Annoskoko	  on	  160	  grammaa.	  Uudistettuja	  
makuvaihtoehtoja	  ovat	  mansikka,	  vadelma,	  persikka	  ja	  täysin	  uusi	  raikas,	  ananas.	  Kuluttajien	  suosikkimaku,	  
Vitalinea	  PRO	  mustikka	  on	  edelleen	  sokerilla	  makeutettu.	  Vitalinea	  PRO-‐rahkauutuuksien	  hinta	  noin	  1,25	  euroa	  
per	  pikari.	  

Tuoteuudistuksen	  takana	  kuluttajien	  näkemykset	  

Uudistunut	  Vitalinea	  PRO	  -‐rahkavalikoima	  on	  suunniteltu	  auttamaan	  painonhallinnassa	  tarjoamalla	  hyvän	  
ravintoprofiilin	  välipaloja,	  jotka	  myös	  maistuvat	  vastustamattoman	  hyvälle.	  Painonhallinta	  koettiin	  
merkittäväksi	  arkipäivän	  haasteeksi	  Vitalinean	  tutkimuksessa*.	  Tutkimuksella	  haluttiin	  selvittää	  suomalaisten	  
25–40-‐vuotiaiden	  naisten	  suhtautumista	  painoonsa	  sekä	  kehon	  kuvaansa.	  

Vitalinean	  tutkimuksen	  mukaan	  valtaosa	  (84	  %)	  suomalaista	  naisista	  haluaisi	  muokata	  kehoaan	  jollain	  tapaa.	  
Jopa	  57	  prosenttia	  haastatelluista	  haluaisi	  pudottaa	  painoaan.	  Merkittävä	  syy	  tähän	  oli	  pukeutuminen.	  Painon	  
pudottamisen	  koettiin	  mahdollistavan	  pukeutumisen	  suosikkityylinsä	  mukaisesti	  (42	  %)	  ja	  auttavan	  sopivien	  
vaatteiden	  löytämisessä	  (42	  %).	  Lisäksi	  painon	  pudottamisen	  nähtiin	  lisäävän	  rohkeutta	  pukeutua	  esimerkiksi	  
uima-‐asuun	  tai	  muihin	  tavallista	  paljastavampiin	  asuihin	  (39	  %).	  	  



Pääosa	  vastaajista	  pyrki	  (60	  %)	  pitämään	  painoaan	  kurissa	  joka	  päivä	  yksinkertaisilla	  asioilla,	  kuten	  
hyötyliikunnalla	  ja	  ruokavalion	  tasapainottamisella.	  58	  prosenttia	  koki	  painon	  hallinnan	  kuitenkin	  vaikeaksi.	  
Makeannälkä	  ja	  houkutukset	  (45	  %)	  laittoivat	  naiset	  koville.	  Myös	  itsekurin	  pettäminen	  (41	  %)	  ja	  
tunnesyöminen	  (28	  %)	  koettiin	  painotavoitteen	  saavuttamisen	  esteiksi.	  	  

*Vitalinea	  kuluttajatutkimus	  syksyllä	  2014,	  n=	  300	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Tietoa Danonesta 
Danonen on perustanut vuonna 1919 lasten hyvinvoinnista kiinnostunut Isaac Carasso, jonka valmistamia 
lastenjogurtteja myytiin aluksi barcelonalaisissa apteekeissa. Danone on nykyisin maailman johtava 
meijerituotteiden, pullotettujen vesien ja lastenruokien valmistaja. Yhtiön missio on luoda terveyttä ruoan kautta 
mahdollisimman monelle. Danonen tutkimus- ja kehityskeskus selvittää yhteistyössä johtavien 
ravitsemusasiantuntijoiden kanssa eri raaka-aineiden, ravintoaineiden ja ruokatottumusten vaikutuksia 
terveydelle. Tätä tietotaitoa hyödynnetään Danonen tuotekehityksessä. Danone Finland Oy on toiminut vuodesta 
1995 alkaen. Yhtiön edustamia tuotemerkkejä Suomessa ovat Activia, Actimel, Danonino, Danup, Danio, 
Danette, Vitalinea, Proviva ja Chiquita. 
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Kuvat:	  http://www.danone.fi/kuvapankki/kuvapankki/	  	  

Internet:	  http://www.danone.fi/tuotteet/vitalinea/	  

	  


