
Oppskrifter på kumelkproteinfri kost

Informasjon  
til helsepersonell



 

Med denne brosjyren håper vi å kunne 
gi deg svar på de vanligste spørsmålene 
rundt bruken av Alfamino.  

Samtidig vil du også finne oppskrifter 
for inspirasjon og variasjon. Du vil 
blant annet se forslag på Alfamino som 
erstatning til melk ved tilberedning av 
smaksporsjoner, velling, grøt og annen 
matlaging. 

Har du spørsmål om Alfamino 
er du velkommen til å kontakte vår 
kundeservice på tlf. 8156 8332
eller tlf. 6781 7400.

Barneteamet
Nestlé Health Science

Nestlé Health Science støtter 
amming og morsmelk bør alltid være 
førstevalget, når dette er mulig.

Alfamino er et næringsmiddel til 
spesielle medisinske formål og skal 
brukes i samråd med helsepersonell.

 

 



Vann Pulver Ferdigblandet mengde
90 ml  3 doseringsmål  100 ml
120 ml  4 doseringsmål   130 ml
150 ml  5 doseringsmål   170 ml
180 ml  6 doseringsmål   200 ml

Holdbarhet
Åpnet Alfamino-boks skal oppbevares lukket, i romtemperatur, og skal brukes 
innen 3 uker. Uåpnet boks oppbevares svalt og tørt, (ikke over romtemperatur), 

Tilberedning av ALFAMINO

vannet uten klumping.

 

 
mengde lunkent 

Lukk boksen nøye  

tørt og kjølig. 
pulveret er helt 

oppløst. barnets alder.

Kok kaldt springvann 
i 5 min og la det 

avkjøle.

Kok delene i 5 min. 
Oppbevares  smukk og lokk.

Vask hendene  

Kontroller at 
informasjonen stemmer 

med boksen du har 

måleskjeen som ligger 
med i forpakningen.

og er holdbar til best-før-dato stempelet under boksen.

Hva er  
ALFAMINO?

Alfamino er en spesialnæring, helt fri for melkeprotein. Derfor er dette 
et trygt valg for barn med ekstra kompliserte melkeallergisymptomer.

Hvordan brukes  
ALFAMINO?

Alfamino er næringsmessig fullverdig. Det innebærer at Alfamino
kan brukes som eneste næringsskilde til et barn fra fødselen og opp til  

 

Fra 6 måneders alder kan Alfamino suppleres med annen melkefri kost, 
dette i henhold til avtale med lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Ved 
smaksporsjoner, matlaging og baking kan man enkelt bytte ut melk med 
samme mengde ferdigblandet Alfamino. Husk å unngå alt av melk- og 
meieriprodukter.   

 

 

Husk å bruke 
rene redskaper 

på kjøkkenet for å 
unngå spor av melk 
fra annen matlaging. 

Dette forutsetter at mor spiser melkefrikost ved 
 påvist kumelkproteinallergi.



Risgrøt 1 PORSJON
1 ½ dl vann 
6 ss hurtigris 
4 doseringsmål Alfamino-pulver

fruktpuré (blåbær, mango mm).

Fruktgrøt 1 STOR PORSJON
2 dl vann 
5 doseringsmål Alfamino-pulver 
1 dl havregryn eller speltgryn 
½ dl frukt- eller bærmos  
eller 
½ dl ferske eller frosne bær

fruktpureen.

Maisgrøt 1 PORSJON
1 ½ dl vann 
2 ss polentagryn 
4 doseringsmål Alfamino-pulver

Mannagrynsgrøt 1 PORSJON
1 dl vann 
1 ss mannagryn 
3 doseringsmål Alfamino-pulver

visp inn Alfamino-pulveret. Bland i for eksempel bær eller fruktpuré og server  
som kald grøt.

Bokhvetevelling 1 PORSJON
2 dl vann 
1 ss bokhvetemel 
6 doseringsmål Alfamino-pulver

Bland vann med bokhvetemel. La koke i noen minutter.  
Ta kasserollen av platen, og bland i Alfamino-pulver. Avkjøles litt før servering.

Maisvelling 1 PORSJON
2 ts Maizena maisstivelse 
2 dl vann 
5 doseringsmål Alfamino-pulver

Bland vann og Maizena, og la det koke i noen minutter.  
Avkjøles, og visp deretter i Alfamino-pulveret.

Alfamino-velling 1 PORSJON
2 dl vann 
2 ss havremel 
5 doseringsmål Alfamino-pulver

Kok opp vann og havremel under omrøring, la 

pulver.

VELLING OG GRØT
Forslag til oppskrifter med Alfamino

Ved matlaging
 



Epleris 4 POR SJONER
4 dl vann 
1 ½ dl grøtris 
3–4 epler, skrelt og oppskåret i biter 
1–2 ss sukker (etter behov)

Kok opp vann. Tilsett ris og epler, og la det koke i 20 minutter på svak varme. 
Smak eventuelt til med sukker, og la det koke et par minutter til. Serveres med 
ferdigblandet Alfamino.

Rotfruktpuré 1 POR SJON
½–1 dl ferdigblandet Alfamino 
100 g potet 
50 g gulrot/pastinakk 
Evt. 1 ts melkefri margarin

Kok potet og rotgrønnsaker myke, og mos disse. 
Tilsett Alfamino-blandingen og evt. melkefri  
margarin. Mengde Alfaminoblanding kan  
i starten økes slik at pureen blir mer flytende.

Potetpuré 1 POR SJON
½–1 dl ferdigblandet Alfamino 
Ca. 150 g skrelt, kokt og most potet  
Evt. 1 ts melkefri margarin

Tilsett ferdigblandet Alfamino og margarin til 
nykokt, moset potet og rør om. Mengden 
Alfamino kan i begynnelsen økes slik at puréen 
blir mer flytende.   

MER METTENDE RETTER
Forslag til oppskrifter med Alfamino

TIPS!
Bytt ut rotfruktene med valgfrie grønnsaker, for eksempel erter, 

mais, blomkål eller brokkoli. 

i

Unngå langvarig koking 
da oppvarming over 

70 
redusere innholdet av en 

og fremst vannløselige 
vitaminer. 

Havresmoothie 1 PORSJON
1 ½ dl ferdigblandet Alfamino 
2 ss havregryn 
1 liten banan eller 1 dl fruktpuré

Bland alle ingrediensene til en jevn konsistens. Server! 

Fruktmos 1 PORSJON
1 eple eller pære 
1 dl vann 
2 doseringsmål Alfamino

Skjær frukten i små biter og kok de myke i 
vann. Hell av overskytende vann og mos frukten 
til en jevn puré. Bland i Alfamino-pulver. 

Bananmos 1 PORSJON
1 banan 
½ dl ferdigblandet Alfamino

Mos bananen fint. Tilsett Alfamino-blandingen til ønsket konsistens. 

MELLOMMÅLTID
Forslag til oppskrifter med Alfamino

Miks alle ingrediensene til en jevn konsistens. For å gjøre drikken/
smoothien tykkere i konsistensen, øk mengden frukt eller bær og 
reduser mengden Alfamino.

Bærdrikk  
1 PORSJON
1 dl kald ferdig- 
blandet Alfamino 
2 ss blåbær 
2 ss bringebær

Fruktsmoothie  
1 PORSJON
1 dl kald ferdigblandet 
Alfamino 
½ banan og  
2 ss fruktjuice



MER METTENDE RETTER
Forslag til oppskrifter med Alfamino

Béchamelsaus
2 dl vann 
2 ss hvetemel 
1 ss melkefri margarin 
½ dl ferdigblandet Alfamino

Ha vann i en kjele. Tilsett hvetemel og visp det raskt inn. Kok opp og la det koke 
i 5 minutter, ta kasserollen av platen, og tilsett margarin og Alfamino.

Pannekaker 2 PORSJONER
1 egg 
2 dl ferdigblandet Alfamino 
1 dl hvetemel 
Salt etter behov  
Melkefri margarin til steking

Bland 1 dl ferdigblandadet Alfamino med mel, og visp lett til en jevn røre. 
Tilsett egget og resten av Alfamino-blandingen. Stekes gyllenbrune på hver 
side i liten stekepanne, og serveres med syltetøy. 

Havrepletter 2 PORSJONER
1 egg 
2 dl ferdigblandet Alfamino 
¾ dl hvetemel 
¾ dl havregryn 
Melkefri margarin til steking

Bland 1 dl ferdigblandet Alfamino med mel og havregryn. Vispes til en 
jevn røre. Tilsett egget og resten av Alfamino. Stek små pletter. Ved bruk 
av eggeerstatning, følg anvisningen på forpakningen. 



Vil du ha flere tips
ELLER  HAR SPØRSMÅL OM  

NOEN AV VÅRE PRODUKTER?
Kontakt gjerne vår kundeservice:

Tlf. 8156 8332
nestlehealthscience@no.nestle.com

Tlf. sentralbord: 6781 7400

 

Alfamino® er et næringsmiddel til spesielle medisinske formål og skal brukes 
i samråd med helsepersonell. Morsmelk er den beste maten for spedbarnet. 
Sammen med helsepersonell kan man som mor og familie komme frem til at 
amming ikke er mulig på grunn av den medisinske tilstanden til barnet. I disse 
tilfellene spiller spesialnæring en avgjørende rolle, da denne type produkter 
gir viktig næring til spedbarn. Vi har en global forpliktelse til å gi informasjon 
om morsmelkerstatning på en ansvarlig måte.
   

 
Nestlé Health Science, Postboks 683, Skøyen, 0214 Oslo

www.nestlehealthscience.no A
A

A
/A

lfa
m

in
o 

re
ce

pt
br

os
ch

yr
/2

10
2 

N
O


