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NÄRINGSDRYCKER 
MED GODA SMAKER 



Din guide till  
näringsdrycker
Du har fått recept på näringsdrycker av din läkare eller dietist. I den här 
guiden kan du läsa mer om näringsdrycker och hur de kan hjälpa dig. 

Vad är undernäring?
Undernäring uppstår när kroppens behov av energi och näring inte till-
godoses, ofta till följd av ett otillräckligt matintag och/eller ett ökat behov 
av energi på grund av sjukdom. Det kan även bero på ätproblem, så som 
sväljsvårigheter. Vid undernäring uppstår en obalans i energiintaget som 
gör att du går ner i vikt ofrivilligt.
 

Hur påverkas kroppen av undernäring?
Undernäring leder till viktnedgång och minskad muskelmassa, vilket kan 
påverka hälsan genom trötthet, försämrad sårläkning, svaghet, ökad risk 
för fallskador, skörhet och minskad motståndskraft mot infektioner.  
   
Hur kan du motverka viktnedgång?
• Berika din vanliga kost med protein och energi genom att äta mer ost,   
 grädde eller ägg.
• Om det inte räcker kan en läkare, dietist eller sjuksköterska skriva  
 ut näringsdrycker för speciella medicinska ändamål som tillägg till din   
 vanliga kost.

Vad är näringsdrycker för speciella medicinska ändamål?

Näringdsdrycker för speciella medicinska ändamål är kostbehandlingar 
som är särskilt sammansatta för dig som behöver extra energi och näring 
när anpassning av normalkosten inte räcker. Med näringsdrycker kan du 
öka ditt dagliga energi- och näringsintag, vilket kan hjälpa dig att återfå och/
eller bibehålla en hälsosam vikt. Näringstillägg finns i många olika former: 
mjölkbaserade, fruktdrycker, efterrätter, soppor med mera.

Vad är Resource® näringsdrycker?
Namnet Resource® kommer från engelskan och betyder ”källa” eller ”stöd.” 
Resource® näringsdrycker är en bra källa till energi, proteiner, vitaminer  
och mineraler och ger dig stöd när du behöver öka ditt näringsintag.  
Resource® näringsdrycker är avsedda för personer som är undernärda,  
eller som riskerar att drabbas av undernäring.

Smaken är en viktig del av aptiten!
Resource® näringsdrycker har olika innehåll för att passa olika individuella  
behov. De finns även i flera smaker och konsistenser, så chansen är god  
att du hittar någon som passar just dig!

NÄRINGSDRYCKER KAN HJÄLPA DIG ATT:

Återfå en  
hälsosam 
kroppsvikt

Bygga upp
 och bibehålla
muskelmassa

Förebygga att kroppen 
blir svag och skör

Kroppens
behov

Närings- 
intag

”Jag har gått ner i vikt
trots att jag inte bantar.”

OFRIVILLIG VIKTNEDGÅNG

RISK FÖR
UNDERNÄRING

MINSKAT NÄRINGSINTAG  
OCH/ELLER  

ÖKAT NÄRINGSBEHOV

Smak- 
tillsatser

KolhydraterFett

Emulgerings- 
medel

Vitaminer 
och mineraler

Mjölk- 
protein

NÄRINGSDRYCKER INNEHÅLLER:

70 %
vatten

+

+ +

+ +



Aprikos Choklad Jordgubb Kaffe Neutral Skogsbär

Smaker

Användning:

• Vid undernäring, om man har svårt att äta och dricka  
 stora volymer, vid diet med begränsat vätskeintag

Smaker

Användning:

• Vid undernäring, om man har svårt att äta och dricka  
 stora volymer, vid diet med begränsat vätskeintag

Energirik näringsdryck  
med protein och fiber

• Ökar dagligt energi-, protein-  
 och fiberintag

• Kan intas som mellanmål och gärna  
 fördelat i små portioner under dagen

• Resource® 2.0+fibre Neutral smak  
 kan användas  
 i viss matlagning

Energirik näringsdryck  
med protein

• Ökar dagligt energi-  
 och proteinintag

• Utan fiber

• Kan intas som mellanmål  
 och gärna fördelat i små  
 portioner under dagen

ENERGI

400
kcal 18 g

PROTEIN

KOLHYDRAT
42,8 g

FETT

Per 200 ml

17,4 g

<1,0 g
LAKTOS

FIBER
5 g

Ananas-
Mango Aprikos Mintchoklad Jordgubb Vanilj

ENERGI

400
kcal 18 g

PROTEIN

KOLHYDRAT
40 g

FETT

Per 200 ml

17,4 g

<2,0 g
LAKTOS

FIBER
5 g

NYHET!*

Vanilje

*Kommer i februari



Jordgubb Krämig kola Gräddig vanilj

ENERGI

300
kcal 20 g

PROTEIN

KOLHYDRAT
24 g

FETT

Per 200 ml

13 g

<1,0 g
LAKTOS

FIBER
3 g

Proteinrik näringsdryck  
med vitamin D och kalcium

• Innehåller 20 g protein, 12,6 μg  
 D-vitamin, 480 mg kalcium per flaska,  
 200 ml

• Innehåller fiskolja 

• Med fiber från fruktooligosackarider  
 och inulin 

Aprikos Choklad Kaffe Skogsbär Jordgubb Vanilj

Smaker

Användning:

• Vid ökat proteinbehov i samband med undernäring eller  
 risk för undernäring

 
Proteinrik näringsdryck

• Högt proteininnehåll 

• Relativt låg fetthalt

• Tunn konsistens

ENERGI

250
kcal 18,8 g

PROTEIN

KOLHYDRAT
28 g

FETT

Per 200 ml

7 g

<1,0 g
LAKTOS

FIBER
0 g*

Smaker

Användning:

• Vid undernäring eller risk för undernäring

* Chokladsmak innehåller <1,0 g fiber



Äpple
Druva- 
Äpple Apelsin

Päron- 
Körsbär

Ananas- 
Apelsin

Hallon- 
Svarta vinbär

Smaker

Användning:

• Näringsrikt alternativ till vatten, saft och 
 måltidsdryck
• Vid undernäring eller risk for undernäring

Jordgubb KaffeVanilj

Smaker

Användning:

• Vid nedsatt glukostolerans och diabetes i samband  
 med undernäring eller risk för undernäring

Klar och energirik  
näringsdryck

• Ger näring och vätska

• Innehåller vassleprotein

• Med fruktjuice från koncentrat

• Friska och syrliga smaker

Näringsdryck med lågt  
Glykemiskt Index (GI)

• Högt proteininnehåll 

• Lågt energi- och fettinnehåll

• Innehåller ”långsamma” kolhydrater:  
 tapiokastärkelse och isomaltulos 

• Med lösliga fiber (guargummi,  
 akaciagummi,  
 fruktooligosacka- 
 rider, inulin)

ENERGI

200
kcal 14 g

PROTEIN

KOLHYDRAT
21,8 g

FETT

Per 200 ml

5,4 g

<1,0 g
LAKTOS

FIBER
4 g

ENERGI

300
kcal 8 g

PROTEIN

KOLHYDRAT
66 g

Per 200 ml

<1,0 g
LAKTOS

FIBER
4 g

2 NYA  
SMAKER!*

*Kommer i april

Multifrukt Lemonad



Smaker

Användning:

• Vid dålig aptit och ökat energibehov
• Vid undernäring eller risk för undernäring

KycklingGrönsaker TomatAprikos Banan Choklad
Jordgubb- 

Hallon Kaffe Vanilj

Ett varmt och gott alternativ  
till söta näringsdrycker

• Bra alternativ till söta  
 näringsdrycker

• Innehåller riktig mat

• Resource® Soup är förpackad  
 i 200 ml mikrovågssäker  
 bägare. Färdig att  
 äta, kan värmas i  
 mikrovågsugn eller  
 kastrull

 
Välbalanserad  
basnäringsdryck

• Tillför extra energi, protein, fett,  
 vitaminer och mineraler

• Särskilt bra att använda när aptiten  
 är liten 

• Tunn konsistens gör produkten  
 lätt att dricka

ENERGI

302
kcal 14 g

PROTEIN

KOLHYDRAT
39 g

FETT

Per 200 ml

10 g

<1,0 g
LAKTOS

FIBER
4 g

ENERGI

302
kcal 11,2 g

PROTEIN

KOLHYDRAT
42 g

FETT

Per 200 ml

10 g

<1,0 g
LAKTOS

FIBER
<1 g

Smaker

Användning:

• Vid dålig aptit och ökat energibehov
• Vid undernäring eller risk för undernäring



Persika- 
Vanilj

Svartvinbär- 
HallonCappuccino

Plommon- 
Mango

ENERGI

309
kcal 12 g

PROTEIN

KOLHYDRAT
37,5 g

FETT

Per 125 ml

12,3 g

<0,6 g
LAKTOS

FIBER
4,75 g

ENERGI

313
kcal 12 g

PROTEIN

KOLHYDRAT
36,3 g

FETT

Per 125 ml

12,3 g

<0,6 g
LAKTOS

FIBER
4,75 g

Energirik näringsdryck  
i liten volym

• Den mindre volymen innehåller  
 lika mycket energi och näring som  
 andra Resource® näringsdrycker  
 som är 200 ml

• Utan fiber

• Goda smakvariationer

Energirik näringsdryck  
i liten volym, med fiber

• Den mindre volymen innehåller  
 lika mycket energi och näring som  
 andra Resource® näringsdrycker  
 som är 200 ml

• Innehåller 4,75 g lösliga fiber  
 (oligofruktos/inulin)

• Goda smakvariationer

Smaker

Användning:

• Vid nedsatt aptit och svårigheter att inta större  
 volymer av mat och dryck

• Vid undernäring eller risk för undernäring

Smaker

Användning:

• Vid nedsatt aptit och svårigheter att inta större  
 volymer av mat och dryck

• Vid undernäring eller risk för undernäring



Användning:

• Används för att öka proteininnehållet i varm och kall   
 mat, såser, soppor, mellanmålsdryck, mm

• Vid undernäring eller risk för undernäring

Komplett berikningspulver  
med neutral smak

• En portion (50 g) innehåller:  
 193 kcal och 11,3 g protein

• Låg fetthalt  
 (1,9 g/portion, 50 g)

• Lättlöslig och neutral  
 smak som inte påverkar  
 matens smak

• En burk (400 g) räcker  
 till 8 portioner à 50 g

• Lätt att använda  
 och ta med på resan

ENERGI

386
kcal 22,6 g

PROTEIN

KOLHYDRAT
65g

FETT

Per 100 g

3,8 g

6,0 g
LAKTOS

FIBER
<1 g

Användning:

• Höjer energi- och näringsinnehållet i mat och dryck

• Vid undernäring eller risk för undernäring

Koncentrerat  
mjölkproteinpulver

• Ett lättlösligt mjölkprotein- 
 pulver som innehåller 90 %  
 protein

• Innehåller 2,5 gånger  
 mer protein än vanligt   
 skummjölkspulver

• Neutral smak 
ENERGI

371
kcal 90 g

PROTEIN

KOLHYDRAT
65g

FETT

Per 100 g

1 g

<0,5 g
LAKTOS

FIBER
<1 g



Kolhydratbaserat  
berikningspulver 
som höjer matens  
energiinnehåll

• Maltodextrinbaserat  
 energipulver

• Lättlösligt med  
 neutral smak

• Sackaros-, fruktos  
 och glutenfritt

Användning:

• Kan användas i varma och kalla drycker

• Vid tillstånd och sjukdomar som kräver extra energi

Lättlösligt förtjocknings-
medel för konsistens- 
anpassning av mat

•  Lämpar sig bra i matlagning

•  Lätt att blanda – klumpar inte

• Ger ingen bismak

• Kan frysas, tinas upp och  
 värmas utan att  
 förlora konsistensen

• Kan blandas direkt i såväl  
 varma som kalla puréer och såser

• Kan användas för att  
 gelépreparera t.ex. smörgåsar  
 eller kex

ENERGI

376
kcal

KOLHYDRAT

94 g

Per 100 g

FIBER
<1 g

Användning:

• För konsistensanpassning av mat och dryck till personer  
 med sväljsvårigheter (dysfagi)

• Om du är osäker på vilken förtjockningsnivå som du   
 behöver, rådfråga din läkare, dietist eller logoped

Om du har svårt att svälja kan du få förskrivet ett 
förtjockningsmedel. Förtjockningsmedel hjälper dig 
att konsistensanpassa din mat och dryck för att  
underlätta vid sväljning.



TIPS & TRIX 
Förtjocka Resource® näringsdrycker 
Mät upp önskad mängd ThickenUp® Clear i ett tomt glas. Tillsätt halva 
mängden av den näringsdryck du vill förtjocka. Rör om omedelbart tills 
pulvret är helt upplöst. Tillsätt resterande mängd näringsdryck och 
fortsätt att röra om tills beredningen fått en jämn konsistens. 
Låt beredningen vila i upp till 20 minuter och drycken fått  
önskad konsistens. 

Önskar du en näringsrik kräm?
Blanda 2 skopor ThickenUp® Clear med 1 dl Resource® Addera Plus 
(häll i pulvret först). Rör om tills pulvret har löst sig.  
Servera gärna med mjölk.

Fräsch måltidsdryck fylld av näring
Häll önskad mängd ThickenUp® Clear i ett tomt glas. Fyll  
på med 1 dl Resource® Addera Plus blandad med kolsyrad  
dryck. Rör om tills pulvret har löst sig.

Gör kristallklart vatten
Häll önskad mängd ThickenUp® Clear i ett tomt glas.  
Tillsätt vatten och rör om tills pulvret har löst sig. Ställ in  
det förtjockade vattnet i kylen i minst 30 minuter. 

Ha alltid en törstsläckare redo
Förtjocka gärna en hel tillbringare vatten/saft och ställ  
i kylskåpet. Du kan förvara vätskan där i upp till ett dygn.

För de kaffesugna
Förtjocka en kanna kaffe och häll på termos, så har du  
kaffet klart när du blir sugen.

Användning:

• För konsistensanpassning av mat och dryck till personer  
 med sväljsvårigheter (dysfagi)

• Om du är osäker på vilken förtjockningsnivå som du   
 behöver, rådfråga din läkare, dietist eller logoped

 
Det kristallklara förtjockningsmedlet

• Förändrar mat och vätskors konsistens  
 utan att påverka smak, lukt eller färg

• Kristallklart i vatten

• Löses snabbt och fullständigt utan att  
 bilda klumpar

• Eftertjocknar inte 

• Amylasresistent. Amylas är ett enzym som 
 spjälkar (bryter ner) stärkelse i munnen i syfte att förbereda   
 matspjälkningen. Inom dysfagi talar man om amylasresistens som  
 en god egenskap då det ökar stabiliteten av vätskan/tuggan man  
 har i munnen.

Om du har svårt att svälja och har fått förskrivet ThickenUp® Clear!
Om du har problem att svälja tunnflytande drycker, så som vatten, 
mjölk, kaffe, te, juice och läsk, kan en tjockare konsistens underlätta. 
Med hjälp av ThickenUp® Clear begränsas du inte längre i valet av 
dryck, även om du har sväljsvårigheter. Du kan välja på en stor bredd  
av drycker och smaker – till höger får du några exempel!



Vanilla Passion  
(1 portion)     

• 1 dl Resource® Protein  
 Vaniljsmak
• 1 dl ananas eller tropisk juice
• 1 dl mangobitar (frusna eller färska)

Mixa alla ingredienser med en  
mixerstav eller i en mixer. Häll upp  
i serveringsglas. Servera med is.  
Dekorera med myntablad. 

 
Strawberry Booster 
(1 portion)                

• 1 flaska Resource® 2.0+fibre  
 Jordgubbsmak
• 1 dl färska jordgubbar
• ½ lime

Pressa limen till juice och mixa med Resource®  
2.0+fibre, jordgubbar och is i en mixer eller mat-
beredare. Dekorera gärna med jordgubbar eller 
limeskivor.

223 kcal/portion 
10,3 g protein

SERVERINGSTIPS 

433 kcal/portion 
18,4 g protein

395 kcal/portion 
18,7 g protein

Raspberry Sour 
(1 portion) 

• 2 dl Resource® Addera Plus  
 Hallon-Svarta vinbär 
• Juice av ½ citron 
• 2 tsk mörk sirap

     Blanda alla ingredienser och 
     häll drinken i ett serveringsglas.  
     Dekorera med hallon och    
     servera med is.

 
Sky High 
(1 portion)               

• 2 dl Resource® Addera Plus  
 Päron-Körsbär
• ½ lime
• Ca 150 g ananas

Pressa limen till juice och mixa med Resource® 
Addera Plus och ananas i en mixer eller  
matberedare. Lägg i några isbitar och garnera  
eventuellt med ananasbitar.

405 kcal/portion 
8,2 g protein



Energi- 
rik

Protein- 
rik Fettfri

Med 
fiber

Låg- 
laktos

Gluten- 
fri

Inne- 
håller 
frukt- 
juice Ej söt

RESOURCE® 2.0+fibre ✔ ✔ ✔ ✔

RESOURCE® 2.0 ✔ ✔ ✔

RESOURCE® Protein ✔ ✔ * ✔ ✔

RESOURCE® SeniorActiv ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

RESOURCE® Diabet ✔ ✔ * ✔ ✔ ✔

RESOURCE® Komplett Näring 1.5 ✔ ✔ ✔

RESOURCE® Soup ✔ ✔ ✔ ✔

RESOURCE® 2.5 Compact ✔ ✔ ✔

RESOURCE® 2.5 fibre Compact ✔ ✔ ✔ ✔

RESOURCE® Addera Plus ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

RESOURCE® Complete ✔ ✔ ✔

RESOURCE® Instant Protein ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

RESOURCE® Energipulver ✔ ✔ ** ✔ ✔

PRODUKTÖVERSIKT  

Börja med små portioner så att kroppen vänjer sig vid den nya 
typen av näring. Testa gärna olika smaker, så du får en variation 
i din diet. 

För bästa smakupplevelse, drick din näringdryck ur ett glas. 
Testa att göra en smoothie, frozen yoghurt eller blanda din  
Resource® näringsdryck med andra ingredienser. Se våra  
serveringstips för inspiration! 

Söta och fruktiga drycker smakar bäst kylda. Förvara Resource® 
näringsdrycker i kylskåpet innan användning.

Smakerna Choklad och Kaffe kan serveras lätt uppvärmda. Om 
du använder mikrovågsugn ska näringsdrycken hällas över i ett 
annat kärl innan uppvärmningen.

Näringsdryckerna går utmärkt att frysa till god glass! Resource® 
Addera Plus kan dessutom frysas till isbitar eller sorbet.

Skaka flaskan väl före användning.

Tips när du använder 
näringsdryck

1

1.

1

2.

1

3.

1

4.

1

5.

* Fettlåg ** Produkten kan innehålla mjölk/laktos genom korskontaminering



Nestlé Health Science, Box 6026, 102 31 Stockholm
Tel: 08-561 525 00
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RESOURCE® 
och ThickenUp®

är livsmedel för  
speciella medicinska ändamål.

Resource® är avsett för kostbehandling 
av patienter med malnutrition eller i risk 

för malnutrition.

Används på inrådan av läkare  
eller dietist.

Information till patienter


