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Information till patienter

TILL DIG SOM FÅTT FÖRSKRIVET  

RESOURCE® ULTRA



Vad är undernäring?
Undernäring uppstår när kroppens behov av energi och näring inte tillgodoses.  
Ofta beror det på ett otillräckligt matintag och/eller ett ökat behov av energi på  
grund av sjukdom. En annan orsak kan vara ätproblem, såsom sväljsvårigheter.  
Undernäring leder till ofrivillig viktnedgång och minskad muskelmassa, vilket  
kan påverka hälsan på flera sätt:

•  Trötthet •  Ökad risk för fallskador

•  Försämrad sårläkning •  Skörhet och minskad muskelmassa

•  Svaghet •   Minskad motståndskraft mot infektioner 

Så kan du motverka viktnedgång och minskad muskelmassa
•   Berika din vanliga kost med protein  

och energi genom att äta mer ägg, ost, 
grädde, olja och smör.

•   För att bibehålla din muskelmassa är  
det viktigt att du får i dig både tillräckligt 
med energi och protein. Du bör även  
vara fysiskt aktiv.

•   Om det inte räcker kan din läkare eller 
dietist skriva ut näringsdrycker för 
speciella medicinska ändamål som tillägg 
till din vanliga kost.  Resource® Ultra*  
är en extra energi- och proteinrik 
näringsdryck som hjälper dig att öka  
ditt näringsintag. 

*Resource® Ultra är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och ska användas under medicinsk
övervakning. Avsedd för kostbehandling av patienter med malnutrition eller med risk för malnutrition.

Resource® Ultra finns  
i fyra goda smaker  

och två olika storlekar 
(125 ml och 200 ml) för  

en större variation!

KaramellKaffeJordgubbVanilj



RESOURCE® ULTRA  
– Mycket näring på liten volym

200 ml 125 ml

450 kcal
28 g protein

3 g leucin

281 kcal
17,5 g protein
1,9 g leucin

Hur mycket motsvarar 450 kcal och 28 gram protein i vanlig mat?

Protein är kroppens byggstenar. Det är därför viktigt att få i sig  
tillräckligt mycket protein för att bibehålla kroppens funktion  
och hälsa. Nedan hittar du några exempel på proteinrika 
 livsmedel som var och ett innehåller ca 28 gram protein.

1 kycklingfilé 
(120 g)

1 laxfilé 
(140 g)

2 hamburgare 
(2 x 90 g)

5 ägg Resource® Ultra
1 flaska (200 ml)

En portion  
torsk, potatis,  
hollandaisesås  
och morötter

En portion  
kyckling,  
klyftpotatis,  
bearnaisesås  
och broccoli



Råd om hur du använder din näringsdryck 
För att få bästa möjliga effekt av din kostbehandling är det viktigt att näringsdryckerna  
tas som ett komplement till din vanliga kost. Det är viktigt att du tar närings dryckerna  
enligt ordination. Varje portion räknas! 

 FÖRMIDDAG  EFTERMIDDAG KVÄLL

 kl 10.00 kl 15.00 kl 20.30

 FRUKOST LUNCH KVÄLLSMAT

Resource® Ultra enligt min ordination: 
 
 

Hur ska jag ta dem? 
•  Resource® Ultra är färdiga att dricka. 
•  Produkterna är koncentrerade, så du bör dricka dem långsamt. 
•  Kan konsumeras med jämna mellanrum under dagen.
•  Kan delas upp i mindre portioner. 
•  Serveras med fördel kyld. 
•  Skakas före användning. 
•  Kan frysas till glass.
•   Testa att byta ut mjölk i matlagning mot Resource® Ultra vaniljsmak.
•   Öppnade produkter ska förvaras i kylskåp och förbrukas inom 24 timmar. 

När ska jag ta dem? 
•  Som mellanmål, minst två timmar före eller efter en måltid. 
•   I samband med måltid som komplement till din vanliga kost.

Så här kan en dag se ut

TIPS! 
Om du blir illamående av din näringsdryck, testa att dricka den långsamt eller  
i mindre doser, t.ex. i shotglas. Tänk på att 450 kcal ungefär motsvarar en lunch.  
Låt därför intaget av näringsdrycken ta lika lång tid som om du hade ätit mat. 



HAVREGRYNSGRÖT

Lätt5 Min 1 Portion

•  200 ml Resource® Ultra vaniljsmak
•  1 dl havregryn
•  1 nypa salt
•  1 dl mellanmjölk (1,5 %)
•   Färska bär, frukt, äppelmos  

eller sylt

Blanda havregryn, Resource® Ultra 
 vaniljsmak och salt i en kastrull.  
Koka upp och låt sjuda på svag värme  
i ca 3 minuter under omrörning.  
Servera gröten med mjölk och t.ex.  
bär, äppelmos eller sylt.

•   Rör i keso eller grekisk yoghurt i kall 
havregrynsgröt. Servera gröten med 
äpple och kanel. 

•   Använd Resource® näringsdryck  
i din favoritsmak istället för mjölk till  
gröten, för en mindre torr konsistens. 

GÖR SÅ HÄR

INGREDIENSER TIPS!

Variera din  
Resource® Ultra

På följande sidor hittar  
du enkla, snabba och läckra  

recept som kan ge dig  
variation och underlätta  

för dig att följa din  
ordination.

NÄRINGSVÄRDE PER PORTION*
Energi: 663 kcal  Fett: 21,6 g
Kolhydrater: 80,4 g  Fiber: 2,9 g
Protein: 34,7 g

*Beräknat med 1 msk sylt som topping



EN CHOKLADÄLSKARES DRÖM

Lätt20 Min 1 Portion

Chokladmousse
•  100 ml Resource® Ultra karamellsmak
•  25 g choklad (75 % kakaohalt)
•  1/3 dl grädde
•  1,5 msk kakaopulver

Dekoration
•  1/3 dl grädde
•  Riven choklad
•  3 st hallon

Smält chokladen tillsammans med  
1/3 dl grädde i mikron eller i ett vatten  - 
bad. Rör om under tiden. När chokladen 
smält, rör om till en jämn smet och låt 
smeten svalna innan den ställs in  
i kyl skåpet. När smeten är kall, tillsätt 
kakaopulver och Resource® Ultra med 
karamellsmak. Rör om noggrant för att  
få en slät konsistens. Ställ in i kylskåpet. 

Lägg upp chokladmoussen i ett glas  
och vispa grädden. Dekorera med vispad 
 grädde, riven choklad och hallon. 

INGREDIENSER GÖR SÅ HÄR

NÄRINGSVÄRDE PER PORTION
Energi: 685 kcal  Fett: 48,5 g
Kolhydrater: 41,3 g Fiber: 3,5 g
Protein: 20,6 g



Rådfråga din läkare eller dietist
Om du är undernärd och har nedsatt aptit kan din läkare eller dietist skriva  

ut  näringsdrycker som komplement till din vanliga kost. Näringsdrycker  
kan på ett effektivt sätt hjälpa dig att öka ditt näringsintag. Rådfråga din  

läkare eller dietist om hur du ska använda näringsdryckerna.

Beställningsinformation Resource® Ultra

Smak Jordgubb Vanilj Karamell Kaffe Jordgubb Vanilj Karamell  Kaffe

Best.nr. 90 06 73 90 06 74 90 06 75 90 06 76 90 06 69 90 06 70 90 06 71 90 06 72

Produkterna kan köpas på apotek

4 x 125 ml4 x 200 ml

RESOURCE® ULTRA FRUIT  
– en fruktig nyhet! 

Resource® Ultra Fruit är en nyhet som erbjuder dig ännu  
mer variation. Det är en klar och välsmakande näringsdryck  

med extra protein, som med fördel kan användas som ett  
näringsrikt alternativ till vatten, saft och juice.

300  
   kcal*

Nyhet   
2021!

14 g 
   protein**per flaska  

(200 ml)

Resource® Ultra Fruit är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och ska användas under medicinsk
övervakning. Avsedd för kostbehandling av patienter med malnutrition eller med risk för malnutrition.
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RESOURCE®
Livsmedel för  

speciella medicinska ändamål 

För kostbehandling av patienter  
med malnutrition eller med risk  

för malnutrition.

Ska användas under  
medicinsk övervakning.

Nestlé Health Science, Box 6026,  
102 31 Stockholm, Tel: 020-78 00 20

www.nestlehealthscience.se
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