
w

Informasjon til pasienter

TIL DEG SOM HAR FÅTT RESEPT PÅ  

RESOURCE® ULTRA



Hva er underernæring?
Underernæring oppstår når kroppens behov for energi og næring ikke er oppfylt, ofte  
på grunn av utilstrekkelig matinntak og/eller økt behov for energi på grunn av sykdom.  
Det kan også være forårsaket av spiseutfordringer, som for eksempel svelgvansker. 
Underernæring fører til vektnedgang og redusert muskelmasse, som kan påvirke  
helsen på flere måter:

•  Tretthet •  Økt risiko for fallskader

•  Redusert sårtilheling •  Skjørhet og redusert muskelmasse

•  Svakhet •   Redusert immunforsvar mot infeksjoner 

Slik kan du påvirke vektnedgang og redusert muskelmasse
•   Berike din vanlige kost med protein og 

energi ved å spise mer egg, ost, fløte,  
olje og smør.

•   For vedlikehold av muskelmasse, er det 
viktig å få i seg nok energi og næring og 
være fysisk aktiv.

•   Dersom dette ikke lenger er tilstrekkelig 
kan din lege skrive ut resept på nærings-
drikker til spesielle medisinske formål 
som et tillegg til din vanlige kost.  
Resource® Ultra* er en ekstra energi-  
og proteinrik næringsdrikk som hjelper 
deg med et økt næringsinntak. 

* Resource® Ultra er et næringsmiddel til spesielle medisinske formål og skal brukes under medisinsk
tilsyn. Til kostholdsbehandling av pasienter med underernæring eller i risiko for underernæring.

Resource® Ultra finnes  
i fire gode smaker og  

to forskjellige størrelser 
(125 ml og 200 ml) for  
en større variasjon!

KaramellKaffeJordbærVanilje



RESOURCE® ULTRA  
– Mye næring på lite volum

Hvor mye tilsvarer 450 kcal og 28 gram protein i vanlig mat?

Protein er kroppens byggestener. Det er derfor viktig å få i seg 
tilstrekkelig mye protein for å vedlikeholde kroppens funksjon 
og helse. Nedenfor finner du noen eksempler på proteinrike 
næringsmidler som hver og en inneholder 28 gram protein. 

1 kyllingfilet 
(120 g)

1 laksefilet 
(140 g)

2 hamburgere 
(2 x 90 g)

5 egg Resource® Ultra
1 flaske (200 ml)

En porsjon  
torsk, poteter,  
hollandaise- 
saus og  
gulrøtter

En porsjon  
kylling,  
båtpoteter, 
béarnaisesaus  
og brokkoli

200 ml 125 ml

450 kcal
28 g protein

3 g leucin

281 kcal
17,5 g protein
1,9 g leucin



Råd om hvordan du bruker  
dine næringsdrikker 
For å oppnå best mulig effekt av din kostbehandling er det viktig at næringsdrikkene som 
inntas er et supplement til din vanlige kost. Det er viktig at du får i deg næringsdrikkene
slik det er foreskrevet. Hver porsjon teller!

 FORMIDDAG  ETTERMIDDAG KVELD

 kl 10.00 kl 15.00 kl 20.30

 FROKOST LUNSJ KVELDSMAT

Resource® Ultra i henhold til din foreskrivning: 
 
 

Hvordan skal jeg ta dem?
•  Resource® Ultra er drikkeklare. 
•  Produktene er konsentrerte, så du bør drikke de langsomt. 
•  Kan drikkes med jevne mellomrom i løpet av dagen.
•  Kan deles opp i mindre porsjoner. 
•  Drikkene serveres helst avkjølt.
•  Rist flasken før bruk.
•  Kan fryses til is.
•   Test med å bytte ut melk med Resource® Ultra, vaniljesmak  i matlagingen. 
•   Flaske som er åpnet, skal oppbevares i kjøleskap og drikkes i løpet av 24 timer.

Når bør jeg ta dem
•  Som et mellommåltid, minst to timer før eller etter et måltid. 
•   De kan drikkes til måltider som et supplement til det vanlige kostholdet ditt.

Slik kan en dag se ut

TIPS! 
Dersom du blir uvel av næringsdrikken, prøv å drikke den langsomt eller i mindre 
doser, for eksempel i et shotglass. Tenk på at 450 kcal tilsvarer omtrent en lunsj. 
La derfor inntaket av næringsdrikken ta like lang tid, som når du spiser mat. 



HAVREGRYNSGRØT

Lett5 Min 1 Porsjon

•  200 ml Resource® Ultra vaniljesmak
•  1 dl havregryn
•  1 klype salt
•  1 dl lettmelk (1 %)
•   Friske bær, frukt, eplemos eller 

syltetøy

Bland havregryn, Resource® Ultra 
 vaniljesmak og salt i en kaserolle.  
Kok opp og la det trekke på svak varme  
i ca 3 minuttter under omrøring.  
Server grøten med melk og f.eks.  
bær, eplemos eller syltetøy,

•   Rør i keso eller gresk yoghurt i kald 
havregrøt. Server grøten med eple  
og kanel. 

•   Bruk din favorittsmak av Resource® 
næringsdrikk i stedet for melk til grøten, 
for en mindre tørr konsistens. 

SLIK GJØR DU

INGREDIENSER TIPS!

Varier din  
Resource® Ultra

Påfølgende sider finner du  
enkle, raske og lekre oppskrifter 

som kan gi deg variasjon og  
gjøre det enklere for deg  

med å følge din  
foreskrivning. 

NÆRINGSVERDI PER PORSJON*
Energi: 645 kcal  Fett: 20,9 g
Karbohydrater: 77,8 g  Fiber: 2,9 g
Protein: 34,9 g

*Beriket med 1 ss syltetøy som topping



EN SJOKOLADEDRØM

Lett20 Min 1 Porsjon

Sjokolademousse
•  100 ml Resource® Ultra karamellsmak
•  25 g sjokolade (75 % kakaoinnhold)
•  1/3 dl fløte
•  1,5 ss kakaopulver

Dekor
•  1/3 dl fløte
•  Revet sjokolade
•  3 st bringebær

Smelt sjokoladen sammen med fløte i 
mikroovn eller i et vannbad. Rør om hele 
tiden. Når sjokoladen er smeltet, rør om 
til en jevn masse og la den avkjøles før du 
setter den i kjøleskapet. Når massen er 
kald, tilsett kakaopulver og Resource® Ultra 
med karamellsmak. Rør godt om, for å få 
en jevn konsistens. Sett i kjøleskapet. 

Fyll sjokolademoussen i et glass og visp 
fløten. Dekorer med vispet krem, revet 
sjokolade og bringebær. 

INGREDIENSER SLIK GJØR DU

NÆRINGSVERDI PER PORSJON
Energi: 685 kcal  Fett: 48,5 g
Karbohydrater: 41,3 g Fiber: 3,5 g
Protein: 20,6 g



Rådspør din lege eller  
kliniske ernæringsfysiolog

Dersom du er underernært og har nedsatt appetitt kan din lege skrive ut 
næringsdrikker som supplement til din vanlige kost.  Næringsdrikker kan på  
en effektiv måte hjelpe deg til et økt næringsinntak. Rådspør din lege eller  

kliniske ernæringsfysiolog om hvordan du skal bruke nærings drikkene. 

Bestillingsinformasjon Resource® Ultra

Smak Jordbær Vanilje Karamell Kaffe Jordbær Vanilje Karamell  Kaffe

Varenr. 86 07 78 98 38 96 99 47 42 94 03 92 97 36 18 97 06 58 86 35 83 87 03 15

Produkter kan kjøpes på apoteket

4 x 125 ml4 x 200 ml

RESOURCE® ULTRA FRUIT  
– en fruktig nyhet! 

Resource® Ultra Fruit er en nyhet som tilbyr deg ennå mer variasjon.  
Det er en klar og velsmakende næringsdrikk, som med fordel kan  

brukes som et næringsrikt alternativ til vann, saft og juice.

300  
   kcal*

Nyhet   
2021!

14 g 
   protein*

*per flaske  
(200 ml)

Resource® Ultra Fruit er et næringsmiddel til spesielle medisinske formål og skal brukes under medisinsk 
tilsyn. Til kostholdsbehandling av pasienter med underernæring eller i risiko for underernæring. 
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RESOURCE®
Næringsmiddel til spesielle 

medisinske formål.

Til kostholdsbehandling av  
pasienter med underernæring eller  

i risiko for underernæring.

Brukes under  
medisinsk tilsyn.

Nestlé Health Science, Postboks 683, Skøyen, 0214 Oslo
Tlf. kundeservice 67817400 | Email: nestlehealthscience@no.nestle.com

www.nestlehealthscience.no
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