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ENKLE OG GODE OPPSKRIFTER

Til deg som har vanskeligheter med å svelge  
og fått foreskrevet ThickenUp® Clear på blå resept



Ved hjelp av ThickenUp® Clear  
begrenses du ikke lenger til valg 
av mat og drikke, men kan nyte 
akkurat det du ønsker eller vil ha!
Rundt 60 % av kroppen vår består av vann. Vannet har en avgjørende betydning 
for vår helse og hvordan vi har det. Ettersom kroppen hele tiden kvitter seg med 
væske, er det viktig at vi erstatter det som har gått tapt. En stor del av væsken 
får vi i oss via drikke, resterende via mat.

For en person som lider av tygge- og svelgevansker 
kan svelging være forbundet med ubehag. Mange 
begrenser derfor sitt mat- og drikkeinntak, og kan 
lettere rammes av uttørking og underernæring. 
Ettersom dette kan føre til alvorlige konsekvenser, 
er det viktig å få hjelp av logoped eller klinisk 
ernæringsfysiolog. Dette for å tilrettelegge mat-  
og drikkealternativer, som avhjelper svelgingen. 

Hvis det er vanskelig for deg å svelge tyntflytende 
drikke, kan det hjelpe med en tykkere konsistens. 
ThickenUp® Clear endrer konsistensen av mat og 
drikke uten å påvirke smak, lukt eller farge. Pulveret 
virker umiddelbart, gir et raskt resultat i væske og 
ettertykner ikke.

Du kan også bruke ThickenUp® Clear for å konsistenstilpasse varm og kald mat. 
I denne brosjyren vil du finne tips for gode og næringsrike oppskrifter!

Dosering av ThickenUp® Clear
Spør helsepersonell om hvilket fortykningsnivå som passer for deg.  
Doseringstabellen nedenfor viser antall måleskjeer ThickenUp Clear® per  
200 ml væske (f.eks. vann, juice, te, kaffe). 1 strøken måleskje = 1,2 g pulver.

OBS!
•  Ved dosering bruk strøken måleskje, til eks. ved hjelp av en kniv,  

for korrekt mengde. 
•  Pass på at glasset, vannmuggen eller begeret har en jevn bunn slik at 

pulveret blir helt oppløst.
•  Ikke tilsett ytterligere pulver til blandingen etter at den er fortykket en gang.
•   Fortykket kullsyreholdig drikk gir et godt og friskt resultat. Husk å røre  

ut litt av kullsyren før du konsistenstilpasser drikken.
•   Konsistenstilpasset kaffe kan oppleves mer besk enn vanlig kaffe.  

Bland gjerne inn litt sukker, en sukett eller melk i kaffen før du fortykker. 
•   Fortykningsnivået kan variere avhengig av syre, fett- og proteininnhold 

samt varemerket av produktet. 
•   Du kan oppbevare konsistenstilpasset væske i kjøleskap inntil 24 timer.

1. Tilsett først ønsket mengde pulver i et tomt glass eller beholder.
2. Tilsett deretter væske.
3. Rør blandingen sammen til alt pulver er helt oppløst. 
4.  La blandingen hvile i 1-20 minutter, avhengig av væske. Rør lett rundt og server. 
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*International Dysphagia Diet Standardisation Initiative. Les mer på: www.iddsi.org. **For å fortykke 100 ml væske, halver mengde ThickenUp® clear som angitt i doseringstabellen. 
***IDDSI Nivå 4, er basert på Spoon Tilt Test. Det er opp til den personen som administrerer ThickenUp® Clear og forsikre seg om at væsken blandes ut til passe konsistens.

BESKRIVELSE AV IDDSI-NIVÅER

Renner raskt av fra en skje. Lett anstrengelse 
kreves for å drikke denne konsistensen gjennom 
et sugerør (5,3 mm i diameter).

Spises vanligvis med gaffel eller skje. Kan ikke 
drikkes fra et glass, siden tregt-rennende væske. 
Fungerer ikke med sugerør. Krever ikke tygging.

Tykkere enn vann. Renner gjennom sugerør, 
sprøyte og smokk.

Kan drikkes fra et glass. Kan spises med skje. 
Moderat anstrengelse med sugerør.

NIVÅ 1:
MINIMALT TYKK

NIVÅ 2:
LITT TYKK

NIVÅ 3:
MODERAT TYKK

NIVÅ 4:
EKSTREMT TYKK



Saft- og fruktis, KONSISTENS 4*

Bananis:
• 1 dl Resource® Protein Vanilje
• 1 banan
• 3 måleskjeer ThickenUp® Clear

Miks 1 dl Resource® Protein Vanilje,  
1 banan og 3 måleskjeer ThickenUp® Clear.  
La hvile i 20 minutter. Hell i isbitformer og frys i minst 6 timer.

Saftis:
• 1 dl ferdigblandet saft (gjerne litt ekstra sterk)
• 3 måleskjeer ThickenUp® Clear

Mål opp ThickenUp® Clear i et tomt glass og fyll  
på med ferdigblandet saft. Rør rundt til pulveret  
er helt oppløst. Hell opp i isformer og sett i fryseren  
i minst 6 timer. 

Solbærsuppe, KONSISTENS 2–4*
• 1 dl solbærsuppe
• 1–3 måleskjeer ThickenUp® Clear etter behov

Ta ThickenUp® Clear i et glass og fyll på med solbærsuppe.  
Rør om i ca. 30 sekunder.

Kake med sjokoladeglasur
• 25 g mørk sjokolade
• 0,5 måleskje ThickenUp® Clear
• 0,5 dl Resource® Komplett Næring 1.5 Sjokolade (romtemperert)
•  2 dl smuldret sjokoladekake (uten sjokoladebiter, rosin, nøtter eller  

lignende som ikke kan moses)
• 0,5 dl melk 
• 2 måleskjeer ThickenUp® Clear

Sjokoladeglasur: Smelt sjokoladen forsiktig i mikrobølgeovn. Tilsett 0,5 måleskje 
ThickenUp® Clear og Resource® Komplett Næring 1.5 Sjokolade. Rør om i 30 
sekunder til alt er helt oppløst. Sett i kjøleskap i 20 minutter. 

Sjokoladekake: Miks sammen sjokoladekake og melk i en foodprocessor.  
Tilsett 2 måleskjeer ThickenUp® Clear og miks sammen. Skrap ned langs 
kantene og rør rundt i bunnen med en skje slik at pulveret blir helt oppløst.  
Hell opp på et fat og form til en rund kake. Sett i kjøleskapet i 10 minutter.  
Ta ut sjokoladeglasuren fra kjøleskapet, rør lett om med en skje.  
Hell glasuren utover kaken. Server kaken sammen med mosede jordbær.

Banandrikk/pudding, KONSISTENS 3–4*
• 1 banan
• 1 ss appelsinjuice
• 2–3 måleskjeer ThickenUp® Clear etter behov

Bland banan og appelsinjuice til en jevn konsistens. Tilsett ThickenUp® Clear  
og rør om. Dersom du ønsker, avkjøl blandingen til kjøleskapstemperatur før 
servering. Konsistens 2 oppnås uten å tilsette ThickenUp® Clear.

*I henhold til IDDSI-fortykningsnivåer

Oppskrifter og  
inspirasjon

TIPS!
Bland 1 dl vann 
med 3 måleskjeer  
ThickenUp® Clear 
og frys til isbiter 
i minst 6 timer. 
 Perfekt å ta frem 
når du har lyst 
på en frisk og 
kald drikk. 



Småkaker
•  50 g småkaker, nøytral eller valgfri smak (uten sjokoladebiter,  

rosiner, nøtter eller lignende som ikke kan moses)
• 1,5–3 ts melk
• 0,5 måleskje ThickenUp® Clear

Miks kakene i en foodprosessor. Tilsett ThickenUp® Clear og 1,5 ts melk.  
Fortsett å mikse sammen til du får en lett klebrig deig. Skrap ned langs  
kantene og rør rundt i bunnen med en skje slik at pulveret blir helt oppløst.  
Avhengig av kakesort, må det kanskje tilsettes litt mer melk. Deigen skal  
slippe lett fra kantene og formes som en ball. Ta plast rundt deigen og la 
den hvile i kjøleskap i 1 time. Rull ut deigen og form til tre små kaker.  
Trykk lett over kakene med en gaffel for å lage et lite mønster. 

Bærkompott, KONSISTENS 3–4*
• 1 dl frosne eller ferske bær
• ½ ts sukker
• 1–3 måleskjeer ThickenUp® Clear etter behov

Bland bær og sukker til en jevn konsistens. Tilsett ThickenUp® Clear og rør om. 
Dersom du ønsker kan du avkjøle blandingen til kjøleskapstemperatur
før servering. Konsistens 2 oppnås uten tilsetning av ThickenUp® Clear.

Fortykket melk og  
Resource® næringsdrikker**
•  2 dl melk eller Resource®  

melkelignende næringsdrikk
•  1–6 måleskjeer ThickenUp® Clear 

etter behov (se doserings - 
anvisning s. 2)

Mål opp ønsket mengde ThickenUp® 
Clear i et tomt glass. Tilsett halve 
mengde av melken eller nærings-
drikken under omrøring. Tilsett  
resterende mengde næringsdrikk  
og fortsett å røre om til alt pulver  
er helt oppløst. La blandingen hvile  
i 20 minutter.

Tomatsuppe, KONSISTENS 2–4*
• 2 dl tomatsuppe
• 2–6 måleskjeer ThickenUp® Clear etter behov

Varm opp suppen. Tilsett ThickenUp® Clear og rør om.  
Obs! Siden tomater inneholder ganske mye syre, kan mer  
pulver være nødvendig for å oppnå ønsket konsistens.

Eggekrem på Smørbrød, KONSISTENS 3–4*
• 1–2 brødskiver uten skorpe
• 1 dl vann
• 1 ss smør
• 2 måleskjeer ThickenUp® Clear
• 1 hardkokt egg
• 4 ss kaffefløte
• Kaviar etter smak
• 1–3 måleskjeer ThickenUp® Clear etter behov

Smørbrød: Varm vannet og smelt smøret i væsken.  
Bland inn 2 måleskjeer ThickenUp® Clear. Fordel blandingen jevnt  
over brødskivene og la det trekke noen minutter før servering. 

Eggekrem: Bland egg og fløte til en jevn konsistens. Tilsett 1–3 måleskjeer 
ThickenUp® Clear og rør om. Smakstilsett med kaviar om du ønsker.  
Fordel eggekremen på smørbrødet og server. Eggekremen egner seg  
også godt god å ha på bakt potet.

*I henhold til IDDSI-fortykningsnivåer
**Resource® næringsdrikker er næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes under medi-
sinsk tilsyn. Egnet for kostbehandling av pasienter med underernæring eller i risiko for underernæring. 
ThickenUp® Clear kan også brukes for å konsistenstilpasse Resource® melkelignende næringsdrikker!

TIPS!
For en næringsrik milkshake: 
Miks 1 dl Resource® Komplett 
Næring 1.5, valgfri smak med 0,5 dl  
melk/is og 1 måleskje Thicken Up® 
Clear. La det hvile i kjøleskapet i 
20 minutter før servering. 
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Har du spørsmål om produktene våre? 
Ta kontakt med vår kundeservice på telefon eller e-post:

Telefon: 800 31 425
E-post: nestlehealthscience@no.nestle.com

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

ThickenUp® Clear er et næringsmiddel til spesielle  
medisinske formål og skal brukes under medisinsk tilsyn.  

Beregnet for kostbehandling av pasienter med dysfagi.


