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ENKLA OCH GODA RECEPT 

Till dig som har svårt att svälja  
och fått ThickenUp® Clear förskrivet



Med hjälp av ThickenUp® Clear 
begränsas du inte längre i valet 
av mat och dryck, utan kan njuta 
av precis det du vill ha!
Cirka 60 % av kroppen består av vatten som är livsviktigt för vår hälsa och vårt 
välmående. Eftersom kroppen kontinuerligt gör sig av med vätska är det viktigt 
att vi dagligen fyller på med ny. En stor del av vätskan får vi i oss via dryck, 
resterande via maten. 

För en person som lider av tugg- och svälj svårigheter 
kan en sväljning vara förknippad med obehag. Många 
begränsar därför sitt mat- och dryckesintag, och 
kan lättare drabbas av uttorkning och under näring. 
 Eftersom detta kan leda till allvarliga konsekvenser, 
är det viktigt att få hjälp av en dietist eller logoped 
att hitta mat- och dryckesalternativ som underlättar 
 sväljningen och som är tilltalande.

Om du har problem att svälja tunnflytande drycker kan 
en tjockare konsistens underlätta. ThickenUp® Clear 
är ett förtjockningsmedel i pulverform som förändrar 
mat och vätskors konsistens utan att påverka varken 
smak, lukt eller färg. Pulvret verkar omedelbart, ger 
ett klart resultat i vätskor och eftertjocknar inte. 

Du kan även använda ThickenUp® Clear för att  konsistensanpassa varm och kall 
mat. Vi tipsar dig om några goda och näringsrika recept i den här broschyren!

Dosering av ThickenUp® Clear
Rådfråga din läkare, dietist eller logoped om vilken förtjockningsnivå  
som är lämplig för just dig. Nedan tabell visar dosering med 200 ml vätska  
(t.ex. vatten, juice, te, kaffe). 1 struken måttskopa = 1,2 g pulver.

1.  Tillsätt först önskad mängd pulver till ett tomt glas eller behållare.
2. Tillsätt sedan vätska.
3. Rör om med detsamma och rör tills pulvret är helt upplöst.
4.  Låt beredningen vila i 1-20 minuter, beroende på vätska. Rör runt och servera.

OBS!
•  Använd strukna mått vid dosering. 
•   Se till att glaset, muggen eller bägaren har en jämn botten så att pulvret 

blir helt upplöst.
•  Tillsätt inte ytterligare pulver till drycken efter att den förtjockats en gång.
•   Att förtjocka kolsyrad dryck ger ett gott och friskt resultat. Tänk på att 

röra ut lite av kolsyran innan du förtjockar drycken.
•  Förtjockat kaffe kan upplevas mer beskt än vanligt kaffe. Blanda gärna 

lite socker, en sukett eller mjölk i kaffet innan du förtjockar det.
•   Förtjockningsnivå kan variera beroende på dryckens syra, fett- och 

proteinhalt samt av tillverkare och varumärke.
•  Du kan förvara förtjockad vätska i kylskåp i upp till 24 timmar.

IDDSI*-NIVÅER
TIDIGARE

FÖRTJOCKNINGS-
NIVÅER 

FLYTANDE

TJOCKFLYTANDE

GELÉ

ANTAL SKOPOR 
PER 200 ml**

 

 

x2

x1

x4

x6***

*International Dysphagia Diet Standardisation Initiative. Läs mer på: www.iddsi.org **För att förtjocka 100 ml vätska, halvera mängden ThickenUp® Clear som �nns angiven i ovan 
doseringstabell. ***Nivå 4 är baserat på IDDSI skedvinklingstest. Det är upp till personen som administrerar ThickenUp® Clear att säkerställa att vätskan blandas till lämplig konsistens.

BESKRIVNING AV IDDSI-NIVÅER

Rinner snabbt av en sked. Lätt ansträngning 
krävs för att dricka denna konsistens genom 
ett sugrör (5,3 mm i diameter).

Äts vanligen med ga�el eller sked. Kan inte 
drickas ur ett glas eftersom vätskan rinner trögt. 
Fungerar inte med sugrör. Kräver inte tuggning.

Tjockare än vatten. Rinner igenom 
sugrör, spruta och napp.

Kan drickas ur ett glas. Kan ätas med sked. 
Måttlig ansträngning med sugrör. 

NIVÅ 1:
MYCKET LÄTT

TRÖGFLYTANDE

NIVÅ 2:
LÄTT

TRÖGFLYTANDE

NIVÅ 3:
TRÖGFLYTANDE

NIVÅ 4:
MYCKET 

TRÖGFLYTANDE



Glass i stora lass, KONSISITENS 4*

Tropisk glass:
• 1 dl Resource® 2.0 Ananas-Mango
• 1 banan
• 2 tsk apelsinjuice
• 3 skopor ThickenUp® Clear

Mixa Resource® 2.0 Ananas-Mango, banan,  
apelsinjuice och ThickenUp® Clear. Låt vila i 20 minuter.  
Häll upp i glassformar och ställ in i frysen i minst 6 timmar.

Isglass:
• 1 dl färdigblandad saft (gärna extra stark)
• 3 skopor ThickenUp® Clear

Mät upp ThickenUp® Clear i ett tomt glas och fyll på 
med den färdigblandade saften. Rör runt tills pulvret 
är helt upplöst. Häll upp i glassformar och ställ in i 
frysen i minst 6 timmar.

Svartvinbärssoppa, KONSISTENS 2–4*
• 1 dl svartvinbärssoppa
• 1–3 skopor ThickenUp® Clear efter behov

Häll ThickenUp® Clear i ett glas och fyll på med svartvinbärssoppa.  
Rör om i ca 30 sekunder.

Kladdkaka med chokladglasyr
• 25 g mörk choklad
• 0,5 skopa ThickenUp® Clear
• 0,5 dl Resource® Komplett Näring 1,5** Choklad (rumstempererad)
•  2 dl smulad chokladkaka (utan chokladbitar, russin, nötter eller  

liknande som inte kan pureas)
• 0,5 dl mjölk 
• 2 skopor ThickenUp® Clear

Chokladglasyr: Smält chokladen försiktigt i mikron. Tillsätt 0,5 skopa ThickenUp® 
Clear och Resource® Komplett Näring 1,5 Choklad. Rör genast om i ca 30 
sekunder tills allt är upplöst. Ställ in i kylen i 20 minuter. 

Kladdkaka: Mixa chokladkaka och mjölk i en matberedare. Tillsätt 2 skopor 
ThickenUp® Clear och mixa lite till. Skrapa kanterna och rör runt i botten med 
en sked så att pulvret blir helt upplöst. Häll upp på ett fat och forma till en rund 
kaka. Ställ in i kylen i 10 minuter. Ta ut chokladglasyren från kylen, rör om lätt 
med en sked och bred ut över kakan. Servera gärna kladdkakan tillsammans 
med mosade jordgubbar.

Banandrink/pudding, KONSISTENS 3–4*
• 1 banan
• 1 msk apelsinjuice
• 2–3 skopor ThickenUp® Clear efter behov

Mixa banan och apelsinjuice till slät konsistens. Tillsätt ThickenUp® Clear  
och rör om. Kyl blandningen till kylskåpstemperatur innan servering om  
så önskas. Konsistens 2 uppnås utan tillsats av ThickenUp® Clear.

*Enligt IDDSI -förtjockningsnivåer

Recept och inspiration

TIPS!
Blanda 1 dl vatten 
med 3 skopor 
ThickenUp® Clear 
och frys till isbitar 
i minst 6 timmar. 
Perfekt att ta fram 
när du är sugen 
på en isande kall 
dryck.



Småkakor
•  50 g småkakor, naturella eller i valfri smak (utan chokladbitar,  

russin, nötter eller liknande som inte kan pureas)
• 1,5–3 msk mjölk
• 0,5 skopa ThickenUp® Clear

Mixa kakorna i en matberedare. Tillsätt ThickenUp® Clear och 1,5 msk mjölk. 
Fortsätt att mixa tills du får en lätt klibbig deg. Skrapa kanterna och rör runt 
i botten med en sked så att pulvret blir helt upplöst. Beroende på kaksort kan 
det behöva tillsättas mer mjölk. Degen ska släppa lite från kanterna och gå att 
forma till en boll. Plasta in degen och låt vila i kylen i 1 timme. Rulla och forma 
till tre små kakor. Räffla eller nagga gärna kakorna med en gaffel.

Bärkompott, KONSISTENS 3–4*
• 1 dl upptinade frysta eller färska bär
• 0,5 tsk socker
• 1–3 skopor ThickenUp® Clear efter behov

Mixa bär och socker till slät konsistens. Tillsätt ThickenUp® Clear  
och rör om. Kyl blandningen till kylskåpstemperatur innan servering  
om så önskas. Konsistens 2 uppnås utan tillsats av ThickenUp® Clear.

Förtjocka mjölk och  
Resource® näringsdrycker**
•  2 dl mjölk eller Resource® mjölk-

liknande näringsdryck i valfri smak
•  1–6 skopor ThickenUp® Clear efter 

behov (se doseringsanvisningen s. 2)

Mät upp önskad mängd ThickenUp®  
Clear i ett tomt glas. Tillsätt halva 
mängden av mjölken eller närings-
drycken under omrörning. Tillsätt  
resterande mängd dryck och fortsätt 
att röra om tills pulvret är helt upp-
löst. Låt drycken vila i 20 minuter.

Tomatsoppa, KONSISTENS 2–4*
• 2 dl slät tomatsoppa
• 2–6 skopor ThickenUp® Clear efter behov

Värm upp soppan. Tillsätt ThickenUp® Clear och rör om.  
Obs! Eftersom tomater innehåller ganska mycket syra kan  
det behövas mer pulver för att nå önskad konsistens.

Äggkräm på smörgås, KONSISTENS 3–4*
• 1–2 brödskivor utan kanter
• 1 dl vatten
• 1 msk smör
• 2 skopor ThickenUp® Clear
• 1 hårdkokt ägg
• 4 msk kaffegrädde
• Kaviar efter smak
• 1–3 skopor ThickenUp® Clear efter behov

Smörgås: Hetta upp vatten och smält ner smöret i vätskan.  
Blanda i 2 skopor ThickenUp® Clear. Fördela redningen jämnt  
över brödskivorna och låt dra några minuter. 

Äggkräm: Mixa ägg och grädde till slät konsistens. Tillsätt 1–3 skopor  
ThickenUp® Clear och rör om. Smaksätt med kaviar om så önskas.  
Lägg äggkrämen på smörgåsen och servera. Äggkrämen passar också  
bra att ha på bakad potatis.

*Enligt IDDSI-förtjockningsnivåer
**RESOURCE® näringsdrycker är livsmedel för speciella medicinska ändamål och ska användas under 
medicinsk övervakning. Avsedda för kostbehandling av patienter med malnutrition eller med risk för 
malnutrition. Det går endast att förtjocka ThickenUp® Clear med Resource® mjölkliknande näringsdrycker!

TIPS!
För en näringsrik milkshake:  
Mixa 1 dl Resource® Komplett 
 Näring 1.5** i valfri smak med 
0,5 dl mjölk/glass och 1 skopa  
ThickenUp® Clear. Låt vila i kylen  
i 20 minuter innan servering.



Nestlé Health Science, Box 6026, 102 31 Stockholm
Tel: 08-561 525 00
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Har du frågor om våra produkter?  
Ring eller maila vår konsumentrådgivning:

Telefon: 020-78 00 20
E-post: nestlehealthscience@se.nestle.com

Mer information om våra produkter hittar du på  
www.nestlehealthscience.se

ThickenUp® Clear är ett livsmedel för speciella medicinska  
ändmål och ska användas under medicinsk övervakning.  

Avsedd för kostbehandling av patienter med dysfagi.


