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Till dig som har fått förskrivet  
Resource® Addera Plus

Dagligt intag av vatten

Via dryck
= 

1,6–2,0 liter/dygn

Via livsmedel
=  

 0,75–1,5 liter/dygn

Cirka 70 % 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 maten. En person som lider av undernäring eller dålig aptit på grund av 
sjukdom kan därför lättare drabbas av uttorkning. Om man dessutom har 
kräkningar eller diarré ökar risken för uttorkning, vilket kan få allvarliga 
 konsekvenser, särskilt för äldre och sköra personer.

Vätska är särskilt viktigt under varma perioder

Under varma sommardagar reglerar kroppen temperaturen genom att 
svettas extra mycket. Då blir vi av med mer vätska än vanligt. Därför kan det 
vara särskilt viktigt att dricka ordentligt under sommaren. Här är några tips 
på hur du kan göra för att få i dig tillräckligt med vätska:

•   Gör till en vana att dricka regelbundet under hela dagen.
•   Ha en vattenflaska tillgänglig, så är det lättare att komma ihåg att dricka.
•   Blanda olika smaker av till exempel saft eller juice, för ökad variation.
•   Förvara en tillbringare med saft, juice eller smaksatt vatten i kylen,  

så har du alltid kall och läskande dryck när du blir törstig.



Mängden vatten i kroppen minskar vid ökande ålder

När vi blir äldre fungerar hjärnans törstreglering  sämre, vilket gör att  
vi inte känner oss törstiga på samma sätt. Då kan man missa att få  
i sig nödvändig vätska. Dessutom minskar mängden vätska naturligt  
i kroppen vid stigande ålder. 

Vätsketillförseln kan minska  
under vissa förhållanden:
•  Försämrad aptit
•  Sväljsvårigheter
•  Sår i munnen
•  Neurologiska sjukdomar
•  Beteendestörningar
•  Isolering, depression

Äldre och sjuka personer  
löper större risk för uttorkning

Mängd vatten i kroppen för  
en person som väger 70 kg.

30 år 70 år

35 L
41 L



   ENERGI (300 kcal)
   PROTEIN (8 g)
   VATTEN (152 ml)

Om du inte får i dig tillräckligt med näring och vätska kan din läkare 
eller dietist hjälpa dig att förebygga undernäring genom att förskriva en 
lämplig kostbehandling. Resource® Addera Plus är en klar och energirik 
näringsdryck med fruktjuice från koncentrat.

Åtta läskande smaker



Råd om hur du använder  
din näringsdryck

För att dina näringsdrycker ska vara effektiva måste de  
tas som tillägg till den vanliga kosten. Det är viktigt att du tar  
näringsdryckerna enligt ordination. Varje portion räknas!
 
Hur många gånger om dagen?

1 till 3 förpackningar Resource® Addera Plus per dag som måltidsdryck 
eller mellanmål. Drycken är inte lämplig som enda näringskälla.
 
Hur ska jag ta dem?

• Resource® Addera Plus är färdiga att dricka.
• Produkterna är koncentrerade, så du bör dricka dem långsamt.
• Kan konsumeras med jämna mellanrum under dagen.
•  Öppnade produkter ska förvaras i kylskåp och förbrukas inom 24 timmar.
•  Serveras med fördel kyld.
• Skaka före användning.

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.

På följande sidor hittar du enkla, snabba och läckra recept för  
ytterligare  variation. De underlättar för dig att följa din ordination. 

Variera din RESOURCE® Addera Plus!

Tillsätt lite kolsyrat vatten och isbitar till din 
favorit  smak av Resource® Addera Plus, som en 
svalkande och frisk dryck! Du kan även frysa  
in Resource® Addera Plus som isbitar – eller  
varför inte prova den som läskande isglass?



INGREDIENSER

•   1 flaska Resource® Addera Plus  
Hallon-Svarta vinbär 200 ml

•   20 myntablad
•   10 jordgubbar 
•   2 limefrukter
•   4 tsk outspädd jordgubbssaft
•   200 ml kolsyrat vatten

GÖR SÅ HÄR

1.   Kör myntablad och jordgubbar med mixer i en skål.
2.   Skala och klyfta citronerna. Lägg dem i skålen och mixa igen.
3.   Tillsätt jordgubbssaft och sedan  Resource® Addera Plus  

Hallon-Svarta vinbär.
4.   Tillsätt kolsyrat vatten. Blanda väl och servera i glas med isbitar.

8 g  
protein

300  
kcal

Sommardrink med jordgubbar 
och svarta vinbär 2 portioner

10 minuter



INGREDIENSER

•   1 flaska Resource® Addera Plus  
 Ananas-Apelsin 200 ml

•   1 fjärdedels ananas
•   100 ml kokosmjölk

GÖR SÅ HÄR

1.   Kör Resource® Addera Plus  Ananas-Apelsin,  
ananas, glass och kokosmjölk med mixer i 3 minuter.

2.   Servera i glas med isbitar.

8 g  
protein

300  
kcal

Milkshake med smak av  
ananas, apelsin och kokos 2 portioner

15 minuter



Tips! Tillsätt färsk frukt och vispgrädde i glasscoupen  
för att göra den extra god.

INGREDIENSER

•    1 flaska Resource® Addera Plus  
Hallon-Svarta vinbär 200 ml

•    100 g svarta vinbär
•    100 g hallon
•    200 g Kesella med vaniljsmak 
•    4 Digestivekex

GÖR SÅ HÄR

1.   Mixa bären och Resource® Addera Plus Hallon-Svarta vinbär  
till en slät puré. Häll purén i ett kärl som går att ställa i frysen.

2.   Häll Kessela med vaniljsmak i ett kärl som går att ställa i frysen.
3.   Låt båda stå i frysen i 4 timmar.
4.   Ta ut bärsorbeten och den frysta puddingen 10 minuter innan de  

ska ätas. Lägg upp kulor i 4 skålar med ett Digestivekex i varje.

8 g  
protein

300  
kcal

Glasscoupe med  
bär och vanilj 4 portioner

10–15  
minuter

4 h i frysen



Om du har problem att svälja tunn  flyt ande 
drycker kan en tjockare  konsistens under-
lätta. ThickenUp® Clear* förändrar mat 
och vätskors  konsistens utan att påverka  
varken smak, lukt eller färg – i vätskor blir 
resultatet kristallklart. Rådfråga din 
läkare, dietist eller logoped om vilken för-
tjockningsnivå som är  lämplig för just dig.

Med hjälp av ThickenUp® Clear  begränsas 
du inte längre i valet av dryck, utan kan 
njuta av precis det du vill ha! 

*  ThickenUp® Clear är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål  
och ska användas på inrådan av läkare, dietist eller logoped.

Ät Resource® Addera Plus  
som näringsrik kräm!
Blanda 2 skopor ThickenUp® Clear  
med 1 dl valfri Resource® Addera Plus 
(häll i pulvret först). Rör om tills pulvret 
löst sig. Servera gärna med mjölk.

Om du har svårt att svälja och har  
fått förskrivet ThickenUp® Clear!



Ytterligare alternativ för dem som 
behöver extra näring och energi

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

Resource® näringsdrycker har olika innehåll för att passa olika individuella 
behov. De finns i flera smaker och konsistenser, så chansen är god att man 
hittar någon som passar!

Här är några mjölkbaserade alternativ som kan användas som kosttillägg  
till mat. Undrar du om någon av dem skulle passa dig? Rådfråga din läkare 
eller dietist.

Energirik näringsdryck  
med protein och fiber

Aprikos Choklad Jordgubb Kaffe Neutral Skogsbär

Smaker

ENERGI

400
kcal 18 g

PROTEIN

KOLHYDRAT
40 g

FETT

Per 200 ml

17,4 g

<2,0 g
LAKTOS

FIBER
5 g

Vanilj



Grönsaker

Energirik näringsdryck  
med protein
 

Ananas-
Mango Aprikos Mintchoklad Jordgubb Vanilj

* Mintchokladsmak innehåller 42 g kolhydrat

Smaker

Ett varmt och gott  
alternativ till söta  
näringsdrycker

ENERGI

302
kcal 14 g

PROTEIN

KOLHYDRAT
39 g

FETT

Per 200 ml

10 g

<1,0 g
LAKTOS

FIBER
4 g

Kyckling Tomat

Smaker

ENERGI

400
kcal 18 g

PROTEIN

KOLHYDRAT
42,8 g

FETT

Per 200 ml

17,4 g

<1,0 g
LAKTOS

FIBER
5 g
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Resource® Addera Plus är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål som är avsett för kostbehandling av 
patienter med undernäring eller i risk för undernäring. Ska användas på inrådan av läkare eller dietist.

ENERGI, PROTEIN, VÄTSKA OCH GODA SMAKER

I N F O R M AT I O N  T I L L  PAT I E N T E R

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

Vid produktfrågor, ring
020-78 00 20

Nestlé Health Science
Box 6026, 102 31 Stockholm

MER INFORMATION?

Hallon- 
Svarta Vinbär 
90 04 48

Apelsin 
90 04 45

Päron- 
Körsbär 
90 04 46

Lemonad 
90 06 62

Beställningsnummer

Smaker:

Multifrukt 
90 06 63

Äpple
90 04 43

Ananas- 
Apelsin 
90 04 47

Druva- 
Äpple  
90 04 44


