Til deg som har fått resept på
Resource® Addera Plus

ENERGI, PROTEIN, VÆSKE
OG GOD SMAK

Informasjon til pasienter

Til deg som har fått resept på
Resource® Addera Plus
Rundt 70% av kroppen vår består av vann. Vannet har avgjørende betydning
for helsen vår og hvordan vi har det. Ettersom kroppen hele tiden kvitter
seg med væske, er det viktig at vi erstatter det som er gått tapt. Vi får i oss
en stor del av væsken gjennom maten. Derfor rammes underernærte og
syke med dårlig appetitt lettere av dehydrering. Risikoen for dehydrering
øker ytterligere dersom man i tillegg kaster opp eller har diaré. Dette kan
ha alvorlige konsekvenser – spesielt for eldre og utsatte personer.
Væske er spesielt viktig i varmen
På varme sommerdager regulerer kroppen temperaturen ved å svette ekstra
mye. Ettersom vi kvitter oss med mer væske enn vanlig om sommeren, er
det spesielt viktig å drikke nok i denne perioden. Her er noen tips om hvordan du får i deg tilstrekkelig væske:
•
•
•
•

Gjør det til en vane å drikke regelmessig gjennom hele dagen.
Sørg for å ha en vannflaske tilgjengelig, da er det lettere å huske å drikke.
Test ut saft eller juice med ulike smaker for å få mer variasjon.
Ha en mugge med saft, juice eller vann med tilsatt smak stående i kjøleskapet, slik at du alltid har tilgang til kald, leskende drikke når du er tørst.

Daglig inntak av vann

Etter hvert som vi blir eldre, fungerer tørstereguleringen i hjernen
dårligere, slik at vi ikke kjenner tørsten på samme måte. Dermed får vi
kanskje ikke i oss all væske vi trenger. I tillegg synker væskemengden i
kroppen naturlig med alderen.

Risiko for dehydrering
er større blant eldre og syke

41 L

Gjennom mat

Gjennom drikke

0,75–1,5 liter/døgn

1,6–2,0 liter/døgn

=

Vannmengden i kroppen reduseres med alderen

=

30 år

35 L

70 år

Vannmengden i kroppen til en
person som veier 70 kilo.

Visse tilstander kan bidra
til lavere væsketilførsel:
• Dårligere appetitt
• Problemer med å svelge
• Sår i munnen
• Nevrologiske sykdommer
• Adferdsforstyrrelesr
• Isolasjon og depresjon

Hvis du ikke får i deg tilstrekkelig næring og væske, kan en lege eller
klinisk ernæringsfysiolog lage en kostholdsbehandling for deg, der du
kan få resept på næringsdrikker. Resource® Addera Plus er en klar,
energirik næringsdrikk med fruktjuice fra konsentrat.

Råd om hvordan du bruker
næringsdrikker
For at næringsdrikkene skal fungere effektivt, må du bruke de som et
supplement til et normalt kosthold. Det er viktig at du får i deg næringsdrikkene slik det er foreskrevet. Hver porsjon teller!
Hvor mange næringsdsrikker om dagen?
• Drikk 1–3 flasker Resource® Addera Plus per dag til eller mellom måltidene.
• Drikken skal ikke brukes som eneste næringskilde.
Hvordan bruker jeg næringsdrikker?

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

• Resource® Addera Plus er drikkeklare.
• Kan drikkes med jevne mellomrom i løpet av dagen.
• Åpnede flasker skal oppbevares i kjøleskapet og drikkes i løpet av 24 timer.
• Drikkene serveres helst avkjølt.
• Rist flasken før bruk.
Når skal jeg bruke næringsdrikker?
• Produktene kan drikkes mellom måltider.
• De kan drikkes til måltider som et supplement til det vanlige kostholdet ditt.

Seks leskende smaker

Få litt variasjon med RESOURCE® Addera Plus!
Tilsett litt vann med kullsyre og isbiter til Resource®
Addera Plus-smaksvarianten du liker best, slik at
den blir ekstra frisk og avkjølende! Du kan til og
med fryse Resource® Addera Plus som isbiter, eller
du kan teste ut drikken som leskende saftis.

På de neste sidene finner du enkle, raske og fristende oppskrifter.
Med litt variasjon blir det enklere å følge foreskrivingen av produktet.

Sommerdrikke med jordbær
og solbær

2 porsjoner

Milkshake med ananas-,
appelsin- og kokossmak

10 minutter

15 minutter

INGREDIENSER

INGREDIENSER
•1
 flaske Resource® Addera Plus
Bringebær-Solbær 200 ml
•  20 mynteblad
•  10 jordbær
•  2 lime
•  4 ts ublandet jordbærsaft
•  200 ml vann med kullsyre

2 porsjoner

300
kcal

8g

protein

SLIK GJØR DU
1. B
 land myntebladene og jordbærene i en bolle med en mikser.
2. Skrell limene, og del opp. Legg skivene i bollen, og bland videre
med mikseren.
3. Tilsett jordbærsaften og Resource® Addera Plus
Bringebær-Solbær.
4. Tilsett vann med kullsyre. Bland godt, og servér i glass med isbiter.

•  1 flaske Resource® Addera Plus
Ananas-Appelsin 200 ml
• ¼ ananas
•  100 ml kokosmelk
• Isbiter
SLIK GJØR DU
1. B
 land Resource® Addera Plus Ananas-Appelsin,
ananas og kokosmelk med mikser i 3 minutter.
2. Servér i et glass med isbiter.

300
kcal

8g

protein

Iskrem med
bær og vanilje

4 porsjoner

10–15
minutter

4 t i fryseren

Hvis du har utfordringer med å svelge og
har fått resept på ThickenUp® Clear!
Hvis det er vanskelig for deg å svelge
tyntflytende drikke, kan det hjelpe med
tykkere konsistens. ThickenUp® Clear*
forandrer konsistensen til mat og drikke
uten å påvirke smak, lukt eller farge. I
væsker er resultatet krystallklart. Spør
din lege, klinisk ernæringsfysiolog eller
logoped om hvilket fortykningsnivå som
passer for deg.
Med ThickenUp® Clear styrer konsistensen ikke lenger hvilke typer drikke du kan
velge. Drikk nøyaktig det du har lyst på!

INGREDIENSER
•  1 flaske Resource® Addera Plus
Bringebær-Solbær 200 ml
•  100 g solbær
•  100 g bringebær
•  200 g vaniljekesam
•  4 fullkornkjeks

300
kcal

8g

protein

SLIK GJØR DU
1. B
 land bærene og Resource® Addera Plus Bringebær-Solbær
til en jevn puré. Hell pureen i en beholder som du setter i fryseren.
2. Hell vaniljekesam i en annen beholder (som også fryses ned).
3. La begge beholderne stå i fryseren i 4 timer.
4. Ta ut bærsorbeten og den frosne kesamen 10 minutter før det skal
serveres. Legg kuler og en fullkornkjeks i hver av de fire skålene.

Tips! Iskremen blir ekstra god med litt frisk frukt og
pisket krem.

Spis

Spis Resource® Addera Plus
som næringsrik krem!
Bland to måleskjeer ThickenUp® Clear
med 1 dl av Resource® Addera Plussmaksvarianten du har lyst på (hell
i pulveret først). Rør til pulveret er
oppløst. Servér gjerne med melk.

* ThickenUp® Clear er et næringsmiddel til spesielle medisinske formål og
skal bare brukes i samråd med lege, klinisk ernæringsfysiolog eller logoped.

Flere alternativer når man har
behov for ekstra næring og energi
Navnet Resource® er engelsk og betyr ”kilde” eller ”støtte”. Resource®
næringsdrikker er en god kilde til energi, proteiner, vitaminer og mineraler,
og hjelper deg når du har behov for å øke næringsinntaket. Resource® er
utviklet for personer som er underernærte eller som befinner seg i risikosonen for underernæring.

ENERGI

400
<1,0 g kcal

Energirik næringsdrikk
med protein

PROTEIN

KARBOHYDRAT

FIBER

42,8 g

5g

17,4 g
FETT

Per 200 ml

Smaker

Resource® næringsdrikker finnes i forskjellige varianter med ulikt næringsinnhold for å passe ulike individuelle behov. De tilbys i en rekke smaker og
konsistenser, så du finner sannsynligvis en som passer for deg!
Her er noen fullverdige alternativer som kan brukes som kosttilskudd
sammen med mat. Kanskje noen av disse passer for deg? Spør legen eller
den kliniske ernæringsfysiologen.

Aprikos

Jordbær

Vanilje

ENERGI

400
<2,0 g kcal

Energirik næringsdrikk
med protein og fiber

18 g

LAKTOSE

PROTEIN

KARBOHYDRAT

FIBER

40 g

5g

17,4 g
FETT

Per 200 ml

Smaker

ENERGI

302
<1,0 g kcal

Et varmt og godt
alternativ til søte
næringsdrikker

LAKTOSE

14 g
PROTEIN

FIBER

KARBOHYDRAT

39 g

4g

10 g
FETT

Per 200 ml

Smaker

Aprikos

Sjokolade

Jordbær

Kaffe

Nøytral

Skogsbær

18 g

LAKTOSE

Grønnsaker

Kylling

Tomat

ENERGI, PROTEIN, VÆSKE OG GOD SMAK

Bestillingsnummer
Bringebær-Solbær
Best.nr. 90 04 48
Varenr. 91 15 73

Appelsin
Best.nr. 90 04 45
Varenr. 96 27 12

Pære-Kirsebær
Best.nr. 90 04 46
Varenr. 90 49 57

Ananas-Appelsin
Best.nr. 90 04 47
Varenr. 96 82 50

Drue-Eple
Best.nr. 90 04 44
Varenr. 98 08 11

Eple
Best.nr. 90 04 43
Varenr. 99 49 06

VIL DU HA MER INFORMASJON?
Hvis du har spørsmål om
produktene, kan du ringe

67817400 eller 81568332

Nestlé Health Science
Postboks 683, Skøyen
0214 Oslo

Du finner mer informasjon om produktene våre på www.nestlehealthscience.no

I N F O R M A S J O N T I L PA S I E N T E R
Resource® Addera Plus er et næringsmiddel til spesielle medisinske formål som er utviklet for kostbehandling av
pasienter som er eller står i fare for å bli underernært. Brukes i samråd med lege eller klinisk ernæringsfysiolog.

NHS/RS Addera Plus/1906 NO

Smaker:

