
Svensk rapsolja

Nyhet!
Nu även D-vitaminberikad



Svensk pressad rapsolja finns 
nu även berikad med D-vitamin 
Vår svenska rapsolja är pressad och har en ren neutral smak samt innehåller 
naturligt Omega 3 och E-vitamin. Vi har nu även berikat den med D-vitamin för 
att göra den ännu nyttigare. Denna rapsolja har ett brett användningsområde 
i köket men används med fördel i kalla köket såsom till dressingar och som 
smakbärare för att bibehålla vitaminerna. Den går dock utmärkta att även 
använda till stekning och bakning. 

Varför har vi berikat vår olja med D-vitamin?
D-vitamin är väldigt viktig för ett flertal funktioner i kroppen. Bland annat 
för cellernas tillväxt och nervsystemet, bra för skelettbildningen, motverkar 
muskelsvaghet och hjärt-och kärlsjukdomar, är bra för hud och hår, förbättrar 
upptaget av mineraler, reglerar hormonbalansen, är bakteriedödande och bra 
för immunförsvaret, etc. 

D-vitamin bildas naturligt i huden när solen lyser på oss. Problemet i Norden 
är att solen bara är stark nog mitt på dagen under sommarmånaderna för att 
klara vårt behov av D-vitamin. Rekommendation är därför att ta D-vitamin-
tillskott under de mörka årstiderna oktober till april. Livsmedel som fet fisk, 
skaldjur, kött, ägg och kyckling innehåller naturligt D-vitamin, men nu kan du 
även använda vår D-vitamin berikade svenska rapsolja för att täcka ditt behov 
av D-vitamin under årets mörka månader.



SVENSK RAPSOLJA D-VITAMIN 2 L
Art.nr: 408409
6 x 2 L/kart, 48 krt/pall

INGREDIENSER: Svensk pressad rapsolja, 
vitaminer

NÄRINGSVÄDE:
Energivärde     3700 kJ/900 kcal 
Fett  100 g 
varav mättat fett  7,4 g 
varav enkelomättat fett   63 g 
varav fleromättat fett    29 g 
Kolhydrater 0 g 
varav sockerarter  0 g 
Protein  0 g 
Salt  0 g 
Vitamin A  1200 μg (150 % DRI*) 
Vitamin D  20,0 μg (400 % DRI*)
     
(*DRI= Dagligt rekommenderat intag)

Nyhet!

Tänk på att aldrig överdosera dagligt 
intag av D-vitamin. Läs mer om dagligt 
rekommenderat intag av vitamin D 
på www.livsmedelsverket.se
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