
Till dig som fått ThickenUp Clear förskrivet

*ThickenUp Clear är en FSMP-produkt 
(Food For Special Medical Purposes)

För dig 
SOM SKA ANVÄNDA 
THICKEN UP® CLEAR*

Förändrar mat 
och vätskors 

konsistens utan 
att påverka smak, 

lukt eller färg!



Dryck Konsistens 1–3*
(t.ex. saft, juice, kaffe, te, vin) 
•  1 dl vätska
•  1–3 skopor ThickenUp Clear 
 efter behov

Häll ThickenUp Clear i ett glas och 
fyll på med valfri dryck. Rör om i 
cirka 30 sek.                  

Här är några 
receptförslag på goda 

och näringsrika 
drycker och rätter

Recept  
OCH INSPIRATION
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Vid sväljsvårigheter (dysfagi) kan du ibland behöva förtjocka tunn- 
flytande drycker som till exempel vatten, mjölk, saft, juice, kaffe och te.  

ThickenUp Clear är ett förtjockningsmedel i pulverform som förändrar 
mat och vätskors konsistens utan att påverka smak, lukt och färg. Pulvret 
verkar omedelbart, ger ett klart resultat i vätskor och eftertjocknar inte.

Så här använder du ThickenUp® Clear
•   Använd måttskopan som finns i förpackningen. 
•   Tillsätt den önskade mängden i ditt glas och tillsätt sedan vätskan. 
•   Rör omedelbart om i 15–30 sekunder tills allt löst sig. 
•   Nu är vätskan klar – i dubbel bemärkelse!



Banandrink/pudding   
Konsistens 2–3*
•  1 banan
•  1 msk apelsinjuice
•  2–3 skopor ThickenUp Clear 
 efter behov

Mixa bananen och apelsinjuicen till 
slät konsistens. Tillsätt ThickenUp 
Clear och rör om. Kyl blandningen 
till kylskåpstemperatur innan ser-
vering om så önskas. 
(Konsistens 1 uppnås utan tillsats 
av ThickenUp Clear.)

Svartvinbärssoppa  
Konsistens 1–3*
•  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.

Bärkompott/pudding  
Konsistens 2–3*
•  1 dl upptinade frysta eller  
 färska bär
•  0,5 tsk socker
•  1–3 skopor ThickenUp Clear 
 efter behov

Mixa bären och socker till slät 
konsistens. Tillsätt ThickenUp Clear 
och rör om. Kyl blandningen till kyl-
skåpstemperatur innan servering 
om så önskas. 
(Konsistens 1 uppnås utan tillsats 
av ThickenUp Clear.)

Smörgås 
•  1–2 brödskivor utan kanter
•  1 dl vatten
•  1 msk smör
•  2 skopor ThickenUp Clear

Hetta upp vatten och smält ner 
smöret i vätskan. Blanda i Thicken-
Up Clear. Fördela redningen jämnt 
över brödskivorna och låt dra 
några minuter innan servering. 

Äggkräm  Konsistens 2–3* 
•  1 hårdkokt ägg
•  4 msk kaffegrädde
•  Kaviar efter smak
•  1–3 skopor ThickenUp Clear 
 efter behov

Mixa ägg och grädde till slät konsi- 
stens. Tillsätt ThickenUp Clear och 
rör om. Smaksätt med kaviar om 
så önskas. Passar bra att ha på till 
exempel smörgås eller bakad potatis. 
(Konsistens 1 uppnås utan tillsats av 
ThickenUp Clear.)

För dig 
SOM SKA ANVÄNDA 
THICKEN UP® CLEAR



Nestlé Health Science
Box 6026, 102 31 Stockholm.
Kundservice: 020-78 00 20
www.nestlehealthscience.se

Kakor, pajer och dyl. 
•  2 små kex
•  1 dl drickfärdig äppeljuice
•  2 skopor ThickenUp Clear

Blanda ihop äppeljuice och  
ThickenUp Clear och rör om. Lägg 
bakverket på ett fat. Häll redningen 
jämnt över och låt stå tills bak-
verket är helt genomdränkt, cirka 
30–40 minuter för småkakor och 
kex. Använd en tunn stekspade för 
att flytta över bakverket till ett rent 
fat innan servering.

Tomatsoppa Konsistens 1–3*
•  1 dl slät tomatsoppa
•  1–4 skopor ThickenUp Clear 
 efter behov

Värm upp soppan. Tillsätt Thicken-
Up Clear och rör om. Obs! Efter-
som tomater innehåller ganska 
mycket syra behövs mer pulver för 
att nå önskad konsistens jämfört 
med till exempel kantarell soppa.

 Kantarellsoppa Konsistens 1–3*
•  1 dl kantarellsoppa
•  0,5–2 skopor ThickenUp Clear 
 efter behov

Värm upp soppan och sila bort 
eventuella kantareller. Tillsätt 
ThickenUp Clear och rör om.

100 ml vätska,  
varm eller kall

*KONSISTENS 1: 
FLYTANDE

*KONSISTENS 2: 
TJOCKFLYTANDE

*KONSISTENS 3: 
GELÉ

PER 100 ML 
VÄTSKA

1 STRUKET 
MÅTT 
(1,2 G)

+

SKOPA SKOPOR SKOPOR


