Lekker op gewicht
Verrassende recepten met Nutricia drinkvoedingen

Verslechterde gezondheid en een verminderde voedingsinname?
Nutridrink helpt.
Goede voeding is belangrijk als u gezond wilt blijven of gezond wilt
worden. Het is de basis van uw lichamelijke conditie. Tijdens ziekte en
bij het ouder worden kan uw gezondheid verslechteren en heeft het
lichaam meer voeding nodig dan normaal. Alleen is de eetlust dan vaak
verminderd. Als u te weinig voedingstoffen binnenkrijgt kan dit leiden
tot een verminderde voedingstoestand. Wat weer kan leiden tot een
verminderde lichamelijke conditie zoals ongewild afvallen, sneller
vermoeid zijn en langzamer herstel. Dit is een niet-natuurlijk proces bij
ziekte of bij het ouder worden.
Medische voeding helpt het tekort aanvullen
Nutridrink kan u helpen uw energie- en eiwitinname te verhogen en zo
uw voedingstekort aan te vullen. Nutridrink heeft een breed assortiment
aan medische drinkvoedingen afgestemd op uw specifieke situatie.
Recepten
Samen met een aantal diëtisten heeft Nutricia voor u de meest
eenvoudige en lekkere recepten verzameld om de Nutricia drinkvoedingen net even op een andere manier te serveren. Zo maakt u
verrassend lekkere dranken en gerechten, met de hoge voedingswaarde van de Nutricia drinkvoedingen!
De recepten helpen u uw voedingstherapie met succes vol te houden.
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Beste lezer,
In het ziekenhuis weten we als geen ander dat goed eten niet voor iedereen
vanzelfsprekend is. Helaas krijgen we in het Groene Hart Ziekenhuis regelmatig
te maken met mensen die ondervoed zijn als gevolg van ziekte of pijn. Terwijl het
bij het beter worden juist zo belangrijk is om alle voedingstoffen binnen te krijgen!
Daarom hebben we samen met Nutricia dit kookboekje opnieuw uitgegeven.
U en uw partner of familie kunnen dit na uw opname gebruiken om thuis verder
aan te sterken. In alle lekkere en toch eenvoudige gerechten van dit boekje
wordt namelijk Nutridrink verwerkt; drinkvoedingen die alle belangrijke voedingsstoffen bevatten die u helpen om op een plezierige manier uw conditie en weerstand weer op te bouwen.
Het Groene Hart Ziekenhuis wenst u een voorspoedig herstel en een gezonde
eetlust!
Monique Verdier
Raad van Bestuur GHZ
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Inhoud
Tips voor de gebruiker!
• Veel van de gerechten in dit boekje zijn van tevoren te
bereiden
• Alle gerechten in dit boekje kunnen zonder problemen ook
door de partner gegeten worden
• Sommige gerechten kan men ook voor meerdere dagen
maken
• Porties halveren en meerdere malen per dag eten is vaak
aangenamer en garandeert een optimale inname van
voedingsstoffen
• Wees creatief met presenteren, eten doet men vooral met
de ogen
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Overzicht Nutridrink® drinkvoedingen
1ste keus bij ondervoeding in slechts 125 ml!
Nutridrink® Compact
Energierijke drinkvoeding op melkbasis in
slechts 125 ml. Speciaal voor patiënten die
moeite hebben met het volledig opdrinken van
drinkvoeding.
Smaken: aardbei, banaan, vanille en mokka.

Nutridrink® Juice style
Energierijke heldere fruitige drinkvoeding op
sapbasis.
Smaken: aardbei, appel en bosvruchten.

Nutridrink® Yoghurt Style
Helpt de darmwerking te bevorderen
Nutridrink® Multi Fibre
Energierijke drinkvoeding op melkbasis verrijkt
met vezels voor bevordering van de darmwerking.
Smaken: aardbei, chocolade, sinaasappel,
banaan, karamel en vanille.
Speciaal bij ziekte en herstel
Nutridrink® Protein
Eiwit- en energierijke drinkvoeding op melkbasis. Zeer geschikt bij een verhoogde eiwitbehoefte zoals voor of na een operatie en bij
ziekte en herstel.
Smaken: aardbei, chocolade, vanille, mokka,
abrikozen en bosvruchten.
Nutridrink ®
Energierijke drinkvoeding op melkbasis.
Smaken: aardbei, banaan, chocolade, neutraal,
tropical, sinaasappel en vanille.

Energierijke drinkvoeding op yoghurtbasis.
Smaken: frambozen, perzik/sinaasappel en
vanille/citroen.

Nutridrink® Fruit
Eiwit- en energierijk fruit dessert, verrijkt met
vezels voor een optimale darmwerking.
Ook geschikt bij slikstoornissen.
Smaken: appel en aardbei.

Nutridrink® Crème
Eiwit- en energierijk dessert. Ook geschikt bij
slikstoornissen.
Smaken: banaan, chocolade, vanille en
bosvruchten.

Nutridrink® Soup
Eiwit- en energierijke soep, verrijkt met vezels
voor een optimale darmwerking.
Smaak: kipcrème.
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Sprankelende
Nutridrink®
Juice style mix
Ingrediënten (1 glas)
1 flesje Nutridrink Juice style
100 ml sprankelend mineraalwater
Bereiding
Schenk de gekoelde Nutridrink Juice style uit in
een longdrinkglas. Voeg het sprankelend mineraalwater toe. Even roeren. Serveer de mix met een
buigrietje. Voeg eventueel een ijsblokje toe.
Voedingswaarde per glas
Energie
300 kcal
Eiwit
8 gram

Vanille ijskoffie
®

Fris-zure Nutridrink

Ingrediënten (1 glas)
1 flesje Nutridrink Yoghurt Style
100 ml karnemelk
Bereiding
Schenk de gekoelde Nutridrink uit in een longdrinkglas. Voeg de karnemelk toe. Even roeren.
Serveer de drank met een buigrietje.
Voedingswaarde per glas
Energie
332 kcal
Eiwit
15,3 gram
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Frisse
Ingrediënten (1 glas)
1 flesje Nutridrink vanillesmaak
scheutje sterke koffie (koud)
geklopte slagroom
Bereiding
Schenk de gekoelde Nutridrink uit in een glas.
Voeg naar smaak de koffie al roerend toe.
Serveer de ijskoffie met een toefje slagroom.
Garneer het geheel met een beetje cacaopoeder.
Voedingswaarde per glas
Energie
334 kcal
Eiwit
12 gram

mixen
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Nutridrink® Juice style
appel-rode druiven mix
Ingrediënten (1 glas)
1 flesje Nutridrink Juice style appelsmaak
125 ml rode druivensap
Bereiding
Schenk de gekoelde Nutridrink Juice style uit in
een longdrinkglas. Voeg de rode druivensap toe.
Even roeren. Serveer de mix gekoeld met een
buigrietje. Voeg eventueel een ijsblokje toe.
Voedingswaarde per glas
Energie
379 kcal
Eiwit
8 gram

Nutridrink® Juice style
aardbei-appel mix
Ingrediënten (1 glas)
1 flesje Nutridrink Juice style aardbeiensmaak
125 ml appelsap
Bereiding
Schenk de gekoelde Nutridrink Juice style uit in
een longdrinkglas. Voeg de appelsap toe. Even
roeren. Serveer de mix gekoeld met een buigrietje.
Voeg eventueel een ijsblokje toe.
Voedingswaarde per glas
Energie
342 kcal
Eiwit
8 gram

8

Fruitcocktail met
Nutridrink® Juice style
Ingrediënten (1 glas)
1 flesje Nutridrink Juice style
100 ml mousserende witte wijn
gemengde vruchtjes of stukjes fruit
Bereiding
Schenk de gekoelde Nutridrink Juice style uit in
een cocktailglas. Voeg de wijn en eventueel wat
vruchtjes/fruit toe. Even roeren. Garneer het glas
met een schijfje fruit.
Voedingswaarde per glas
Energie
400 kcal
Eiwit
8 gram

Fruit

mixen
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Milkshake
Nutridrink®
yoghurt-shake
Ingrediënten (1 portie)
1 flesje Nutridrink Yoghurt Style
2 bollen vanille-roomijs
Bereiding
Schenk de gekoelde Nutridrink in een kom of
shakebeker. Voeg het roomijs toe. Even roeren met
de mixer op een lage stand, of shaken, zodat er
een dik en romig mengsel ontstaat. De shake
direct serveren.
Voedingswaarde per portie
Energie
517 kcal
Eiwit
15 gram

Bereiding
Schenk de gekoelde Nutridrink Juice style in een
kom of shakebeker. Voeg het roomijs toe.
Even roeren met de mixer op een lage stand, of
shaken, zodat er een dik en romig mengsel ontstaat. De shake direct serveren met een buigrietje.
Voedingswaarde per portie
Energie
517 kcal
Eiwit
11 gram

Nutridrink® Protein shake
Ingrediënten (1 portie)
1 flesje Nutridrink Protein
2 bollen vanille-roomijs

Nutridrink® Juice style
fruit-shake

Bereiding
Schenk de gekoelde Nutridrink in een kom of
shakebeker. Voeg het roomijs toe. Even roeren met
de mixer op een lage stand, of shaken, zodat er
een dik en romig mengsel ontstaat. De shake direct
serveren met een buigrietje.

Ingrediënten (1 portie)
1 flesje Nutridrink Juice style
2 bollen vanille-roomijs

Voedingswaarde per portie
Energie
517 kcal
Eiwit
26 gram
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Anijsmelk
Ingrediënten (1 mok)
1 flesje Nutridrink neutrale smaak
anijsblokjes
Bereiding
Verwarm de Nutridrink in een pannetje of
magnetron uitgeschonken in een mok op het laagste
vermogen (niet koken). Voeg naar smaak anijsblokjes toe en roer tot ze zijn opgelost.
De warme drank direct serveren in een mok.
Voedingswaarde per mok
Energie
332 kcal (bij 2 anijsblokjes)
Eiwit
12 gram

Warme chocolademelk
met slagroom
Ingrediënten (1 mok)
1 flesje Nutridrink (Multi Fibre) chocoladesmaak
geklopte slagroom
Bereiding
Verwarm de Nutridrink in een pannetje of
magnetron uitgeschonken in een mok op het laagste
vermogen (niet koken). Serveer de chocolademelk
met een toefje slagroom, eventueel met wat cacaopoeder erop.
Variatietip: vervang Nutridrink chocoladesmaak eens
door Nutridrink karamelsmaak.
Voedingswaarde per mok
Energie
354 kcal
Eiwit
12 gram
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Warme

dranken
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Muesli-vruchten
‘Start van de dag’
Ingrediënten (1 portie)
1 flesje Nutridrink vanille
½ verse mango
4 eetlepels muesli

Ontbijt

Bereiding
Meng de mango en de Nutridrink in de blender.
Giet het mengsel in een schaaltje en laat het een half uur in de
koelkast staan. Voeg voor het eten even de muesli toe zodat
deze lekker krokant blijft.
Voedingswaarde per portie
Energie
585 kcal
Eiwit
18 gram
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Brood

Roerei

Ingrediënten (1 brood)
600 gram bloem
2 flesjes Nutridrink neutrale smaak
1 zakje gedroogde gist
2 theelepels suiker
1 afgestreken eetlepel zout
gedroogd fruit, noten of kruiden
extra bloem om te strooien

Ingrediënten (1 portie)
2 eieren
1 flesje Nutridrink neutrale smaak
peper en zout
(verse) kruiden: bieslook, tijm, peterselie
boter/margarine

Bereiding
Doe de bloem in een kom. Maak een kuiltje. Giet in
het kuiltje 1 flesje Nutridrink. Voeg gist, suiker en
zout toe. Roer het geheel met een vork door elkaar.
Roer vanuit het kuiltje steeds meer bloem door de
Nutridrink tot een kleverige massa ontstaat. Voeg
het tweede flesje Nutridrink toe. Meng alle bloem
er doorheen.
Doe wat bloem op uw handen en kneed het geheel
tot er een glad en elastisch deeg ontstaat. Strooi
wat bloem op het deeg en laat het een half uur
rijzen tot een dubbel volume (op een vochtige
warme plek zonder tocht). Vermeng het deeg
eventueel met gedroogd fruit, noten of kruiden.

Bereiding
Breek de eieren in een kom. Kluts ze met een vork
of garde. Voeg de Nutridrink en naar smaak de
peper, het zout en de kruiden toe. Mix het geheel
goed. Verhit de boter in een koekenpan. Voeg het
eimengsel toe. Bak het eimengsel op een laag vuur
tot dat deze begint te stollen. Schep daarna het
geheel om. Bak de stukjes roerei goudbruin.
Variatietip: voeg wat champignons of ui toe.
Gebruik veel verse kruiden voor een frisse
uitstraling.
Voedingswaarde per portie
Energie
520 kcal
Eiwit
26 gram

Laat het deeg nog een half uur rijzen. Breng het
brood daarna in de gewenste vorm. Bestrooi het
deeg en de bakplaat met bloem. Bak het brood in
60 minuten op 180°C (voorverwarmde oven) gaar
en bruin. Na tenminste een half uur afkoelen is het
brood klaar om te eten.
Voedingswaarde per brood
Energie
2910 kcal
Eiwit
102 gram
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Mosterdsoep
Ingrediënten (1 portie)
¼ ui
10 gram boter/margarine
1 theelepel bouillonpoeder
1 eetlepel bloem
50 ml water
1 flesje Nutridrink neutrale smaak
1 eetlepel mosterd
bieslook
peper

Preisoep met
gerookte zalmsnippers
Ingrediënten (1 portie)
1 dunne prei
10 gram boter/margarine
1 theelepel bouillonpoeder
50 ml water
1 flesje Nutridrink neutrale smaak
bieslook
25 gram gerookte zalmsnippers
peper

Bereiding
Snipper de ui en fruit deze in de boter. Voeg de
bouillonpoeder en bloem toe. Voeg al roerend het
water en de Nutridrink toe, zodat er een gladde
soep ontstaat. Roer er vervolgens de mosterd en
fijn gesneden bieslook doorheen. Breng de soep
op temperatuur (niet koken). Breng de soep op
smaak met peper.

Bereiding
Snijd de prei in dunne ringetjes en fruit deze in de
boter. Voeg hieraan de bouillonpoeder en het water
toe. Laat het geheel een paar minuten zachtjes
doorkoken. Voeg al roerend de Nutridrink toe en
breng de soep op temperatuur (niet koken).
Roer de fijn gesneden bieslook en zalmsnippers
door de soep en breng deze op smaak met peper.

Variatietip: voeg wat uitgebakken spekjes toe aan
de soep.

Voedingswaarde per portie
Energie
470 kcal
Eiwit
22 gram

Voedingswaarde per portie
Energie
431 kcal
Eiwit
14 gram
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Soep culin

air
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Snelle
Kippen-crêmesoep

Cup-à-Nutrisoep

Ingrediënten (1 soepkom)
1 flesje Nutridrink neutrale smaak
1 kippenbouillonblokje
takje peterselie

Ingrediënten (1 soepkom)
1 zakje oplossoep
scheutje heet water
1 flesje Nutridrink neutrale smaak

Bereiding
Verwarm de Nutridrink in een pannetje of
magnetron (uitgeschonken in een kom). Niet koken.
Los ondertussen het bouillonblokje op in 2 eetlepels
heet water. Voeg al roerend de bouillon toe aan de
warme Nutridrink. Serveer de soep met een takje
peterselie.

Bereiding
Doe de inhoud van het zakje oplossoep in een
soepkom of beker en los deze op in een scheutje
heet water. Verwarm de Nutridrink in een pannetje
of magnetron (uitgeschonken). Niet koken. En voeg
deze al roerend toe aan de soep.

Variatietip: vervang de kippenbouillon door runder-,
groente- of visbouillon, voeg soepgroente en/of
stukjes kip/vlees/vis toe.
Voedingswaarde per soepkom
Energie
307 kcal
Eiwit
12 gram
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Voedingswaarde per soepkom
Energie
330 kcal
Eiwit
13 gram

soepen

19

Wereld
gerechten
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Franse champignonkaastaart
Ingrediënten (4 porties)
Benodigdheden:
Springvorm 22 cm
Bodem:
1 pakje kant-en-klaar bladerdeeg (diepvries)
10 gram boter/margarine
Vulling:
10 gram boter/margarine
1 ui
500 gram champignons
1 rode paprika
Provençaalse kruiden
150 gram zachte kaas (kruidenkaas/brie)
100 gram geraspte kaas
3 eieren
1 flesje Nutridrink neutrale smaak
50 gram geraspte kaas (voor over de taart)
Bereiding
Bak de fijn gesneden ui, champignons en paprika
in de boter en voeg naar smaak de Provençaalse
kruiden toe. Voeg al roerend de kaas toe totdat
deze volledig is gesmolten.
Beboter de springvorm en bekleed de bodem met
het ontdooide bladerdeeg. Verdeel de vulling over
de bodem. Meng de eieren met de Nutridrink en
schenk dit over de vulling. Bestrooi de bovenkant
van de taart met geraspte kaas. Bak de taart gaar in
60 minuten in een voorverwarmde oven op 175°C.

Pasta met
blauwe-schimmelkaas
Ingrediënten (2 porties)
lintmacaroni voor 2 personen
10 gram boter/margarine
250 gram champignons
peper en zout
50 gram blauwe-schimmelkaas
1 flesje Nutridrink neutrale smaak
½ bouillonblokje
tijm
allesbinder
Bereiding
Kook de hoeveelheid lintmacaroni voor 2 personen
zoals aangegeven staat op de verpakking.
Bak ondertussen de klein gesneden champignons
in de boter en voeg naar smaak peper en zout toe.
Verkruimel de kaas en voeg deze samen met de
Nutridrink en de bouillon al roerend toe. Verwarm
de saus (niet koken) totdat de kaas volledig is
gesmolten en het bouillonblokje is opgelost.
Voeg naar smaak de tijm toe en maak de saus op
gewenste dikte met allesbinder. Roer de gare lintmacaroni door de saus of serveer deze apart.
Serveer de pasta met een frisse salade.
Voedingswaarde per portie
Energie
235 kcal
Eiwit
11 gram

Voedingswaarde per portie
Energie
770 kcal
Eiwit
36 gram
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Kip-kerrieragout

Bechamel-kaassaus

Ingrediënten (2 porties)
30 gram boter/margarine
1 ui
3 eetlepels bloem
200 ml bouillon
1 flesje Nutridrink neutrale smaak
200 gram gare kipfilet
1-2 theelepels kerriepoeder

Ingrediënten (2 porties)
1 eetlepel boter/margarine
1 eetlepel bloem
1 flesje Nutridrink neutrale smaak
25 gram geraspte kaas
peper en zout

Bereiding
Fruit de fijn gesneden ui in de boter. Roer de bloem
er doorheen. Voeg al roerend de bouillon en daarna
de Nutridrink toe tot er een gladde saus ontstaat.
Snijd de kip in kleine stukjes en voeg deze aan de
saus toe. Breng de ragout op temperatuur (niet
koken). Breng het geheel op smaak met kerriepoeder. Serveer de ragout met rijst en doperwtjes.
Voedingswaarde per portie
Energie 492 kcal
Eiwit
40 gram

Bereiding
Smelt de boter en voeg hier al roerend de bloem aan
toe. Voeg al roerend de Nutridrink toe. Roer goed
tot er een mooie gladde saus ontstaat. Strooi de
kaas in de saus. Roer totdat de kaas volledig is
gesmolten. Breng de saus op temperatuur (niet
koken). Breng de saus op smaak met peper en
zout. De saus smaakt goed over bloemkool,
broccoli, spinazie of lasagne.
Variatietip: voeg spekjes of blokjes ham aan de
saus toe.
Voedingswaarde per portie
Energie
261 kcal
Eiwit
17 gram

Sauzen om te
combineren
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Pannenkoeken
Pannenkoeken (5 stuks)
Ingrediënten
200 gram bloem
snufje zout
1 ei
2 flesjes Nutridrink neutrale smaak
boter/margarine/olie
Bereiding
Meng de bloem met het zout in een kom.
Maak een kuiltje in de bloem en breek hierin het ei.
Voeg al roerend hieraan 1 flesje Nutridrink toe tot
een dik/glad beslag. Voeg daarna geleidelijk de
rest van de Nutridrink toe. Smelt de boter in de
pan en bak hierin de pannenkoeken goudbruin.
Pannenkoeken zijn lekker met suiker, stroop,
jam, kaas of spek.
Voedingswaarde per
pannenkoek (zonder beleg)
Energie
291 kcal
Eiwit
7 gram
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Roomrijst met abrikozen

Vlaflip

Ingrediënten (1 portie)
5 gedroogde abrikozen
1 flesje Nutridrink neutrale smaak
50 ml water
25 gram dessertrijst
1-2 theelepels suiker

Ingrediënten (1 portie)
1 cupje Nutridrink Crème vanillesmaak
2 eetlepels vlaaivulling aardbeien/bosvruchten
geklopte slagroom

Bereiding
Wel de abrikozen in water. Kook de dessertrijst
volgens de aanwijzingen op de verpakking in de
Nutridrink verdund met water. Snijd de abrikozen in
stukjes en laat ze 5 minuten meekoken met de rijst.
Voeg naar smaak suiker toe. Serveer de roomrijst
warm.

Bereiding
Schep de gekoelde Nutridrink Crème in een
ijscoupe. Schep de vlaaivulling erover heen.
Garneer de vlaflip met een toefje slagroom.
Voedingswaarde per portie
Energie
273 kcal
Eiwit
13 gram

Voedingswaarde per portie
Energie
441 kcal
Eiwit
15 gram
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Ouderwets

Toetjes

lekker
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Wat van
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ver komt...
Tiramisu

Tropische vla

Ingrediënten (1 portie)
3 lange vingers
2 eetlepels koffielikeur
1 cupje Nutridrink Crème chocoladesmaak
geklopte slagroom
cacaopoeder

Ingrediënten (2 porties)
1 kokosmakroon koek
1 cupje Nutridrink Crème vanillesmaak
100 gram verse mango
3 eetlepels kokosmelk
sap van een ½ citroen
geraspte kokos

Bereiding
Bedekt de bodem van een schaaltje met lange
vingers. Besprenkel de lange vingers met de
koffielikeur. Verdeel de Nutridrink Crème er overheen.
Plaats de Tiramisu afgedekt in de koelkast zodat
de lange vingers zacht kunnen worden. Garneer
het geheel voor serveren met een toefje slagroom
en cacaopoeder.
Variatietip: vervang de Nutridrink Crème chocoladesmaak door Nutridrink Crème coffeesmaak.
Voedingswaarde per portie
Energie
320 kcal
Eiwit
15 gram

Bereiding
Leg de kokosmakroon onderin een schaaltje en
besprenkel deze met amaretto. Mix de mango in
de keukenmachine en roer deze door de Nutridrink
Crème. Schenk de vla uit in twee schaaltjes.
Garneer de vla met geraspte kokos en een schijfje
mango. Koel geserveerd smaakt de vla het lekkerst.
Voedingswaarde per portie
Energie
474 kcal
Eiwit
10 gram
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Nutridrink®
perzik-sinaas roomijs

toe. Zet het mengsel in de vriezer. Na 6 uur is het ijs
klaar om te serveren.

Ingrediënten (2 porties)
1 flesje Nutridrink Yoghurt Style
perzik-sinaas smaak
90 gram suiker
200 ml slagroom (ongeklopt)
100 ml sinaasappelsap

Variatietip: vervang Nutridrink karamelsmaak door
Nutridrink chocolade- of sinaasappelsmaak.

Bereiding
Schenk de Nutridrink uit in een kom. Voeg de suiker,
sinaasappelsap en slagroom toe. Mix/klop het geheel
goed door elkaar tot een homogene massa. Zet
het mengsel in de vriezer. Na 6 uur is het ijs klaar
om te serveren.
Voedingswaarde per portie
Energie
683 kcal
Eiwit
11 gram

Nutridrink® karamelstraciatella roomijs
Ingrediënten (2 porties)
1 flesje Nutridrink chocoladesmaak
90 gram suiker
200 ml slagroom (ongeklopt)
60 gram pure chocolade
Bereiding
Schenk de Nutridrink uit in een kom. Voeg de suiker
en de slagroom toe. Mix/klop het geheel goed door
elkaar tot een homogene massa. Snijd de chocolade
in snippers/brokjes. Voeg de chocolade voorzichtig
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Voedingswaarde per portie
Energie
821 kcal
Eiwit
10 gram

Fruitige
Nutridrink® Juice style
sorbetijsjes
Ingrediënten (6 ijsjes)
1 flesje Nutridrink Juice style
10 gram suiker
200 gram appelmoes
Bereiding
Voeg alle ingrediënten bij elkaar. Roer tot de suiker
is opgelost. Giet het mengsel in ijsvormpjes. Zet de
gevulde vormpjes in de vriezer. Na 6 uur zijn de ijsjes
klaar om te serveren.
Voedingswaarde per ijsje
Energie
79 kcal
Eiwit
2 gram

COOL!
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Vruchtentaartje
Ingrediënten (1 portie)
kant-en-klaar 1-persoons taartbodempje
1 cupje Nutridrink Crème bosvruchtensmaak
bosvruchten (vers of uit het vriesvak):
aardbeien, frambozen, rode bessen, bramen of
bosbessen
geklopte slagroom
Bereiding
Vul het taartbodempje met de Nutridrink Crème.
Verdeel daarover de bosvruchten. Garneer het taartje
met een toefje slagroom.
Voedingswaarde per portie
Energie
319 kcal
Eiwit
22 gram
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Gebak

Appelnestje met
vanillecrême
Ingrediënten (1 portie)
1 plakje kant-en-klaar bladerdeeg
¼ appel
1 eetlepel rozijnen
kaneel
1 cupje Nutridrink Crème vanillesmaak
geklopte slagroom
Bereiding
Draai de punten van een ontdooid plakje
bladerdeeg in elkaar zodat er een bakje ontstaat.
Snijd de appel in stukjes en vermeng deze met de
rozijnen en kaneel. Vul het bakje met het mengsel.
Bak het appelnestje 20-25 minuten in een voorverwarmde oven op 225°C. Verdeel over het nog
warme nestje de Nutridrink Crème. Garneer het
appelnestje met een toefje slagroom.

Bananenschuim
Ingrediënten (1 portie)
4 schuimkoekjes/-kransjes
1 cupje Nutridrink Crème bananensmaak
½ banaan
geklopte slagroom
Bereiding
Leg de schuimpjes in een schaaltje. Snij de banaan
in plakjes en verdeel ze over de schuimpjes. Houd
enkele plakjes achter voor de garnering. Verdeel de
Nutridrink Crème over de bananenschijfjes. Garneer
de bananenschuim met een toefje slagroom en een
paar plakjes banaan.
Voedingswaarde per portie
Energie
376 kcal
Eiwit
15 gram

Voedingswaarde per portie
Energie
416 kcal
Eiwit
18 gram

jes
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Nutridrink® met bessen

Nutridrink® rummix

Ingrediënten (1 glas)
1 flesje Nutridrink neutrale smaak
1-2 theelepels suiker of vloeibare zoetstof
20 ml bessenjenever

Ingrediënten (1 glas)
1 flesje Nutridrink neutrale smaak
1-2 theelepels suiker of vloeibare zoetstof
8 ml rum

Bereiding
Schenk de gekoelde Nutridrink uit in een longdrinkglas. Voeg de suiker en bessenjenever toe.
Even roeren. Serveer de drank eventueel met een
ijsblokje.

Bereiding
Schenk de gekoelde Nutridrink uit in een whiskyglas. Voeg de suiker en rum al roerend toe. Serveer
de drank eventueel met een ijsblokje.

Voedingswaarde per glas
Energie
352 kcal
Eiwit
12 gram

Variatietip: vervang Nutridrink neutrale smaak door
Nutridrink chocolade- of karamelsmaak.
Voedingswaarde per glas
Energie
334 kcal
Eiwit
12 gram

Nutridrink® advocaatmix
Ingrediënten (1 glas)
1 flesje Nutridrink neutrale smaak
1-2 theelepels suiker of vloeibare zoetstof
2 eetlepels advocaat
Bereiding
Schenk de gekoelde Nutridrink uit in een whiskyglas. Voeg de suiker en advocaat al roerend toe.
Serveer de advocaatmix eventueel met een ijsblokje.
Voedingswaarde per glas
Energie
401 kcal
Eiwit
14 gram
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Alcoh

Nutridrink chocolade
met Malibu
Ingrediënten (1 glas)
1 flesje Nutridrink chocoladesmaak
20 ml Malibu
Bereiding
Schenk de gekoelde Nutridrink uit
in een glas.
Voeg de Malibu al roerend toe.
Serveer de drank eventueel met
een ijsblokje.
Voedingswaarde per glas
Energie
349 kcal
Eiwit
12 gram

olische
dranken
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Nawoord van een ervaringsdeskundige:
“Tijdens de chemokuren verloor ik gaandeweg mijn smaak. Artsen,
verpleegkundigen en ook patiënten noemen dat ‘misselijkheid.’ Daar ben
ik het niet mee eens. Misselijk zijn associeer ik met overgeven, iets kwijt
willen. Een verschijnsel dat je belet om iets tot je te nemen. Ik heb juist
ervaren dat voedsel en ook drinken me gingen tegenstaan. Niet omdat ik
misselijk was maar omdat ik er misselijk van werd. Nergens zat meer
smaak aan of alles smaakte hetzelfde. Als me gevraagd werd om dat uit
te leggen, zei ik: ‘Alles smaakt naar karton’, hoewel ik dat eigenlijk nog
nooit heb gegeten.
Goed, als je niet meer eet of drinkt volgt uitdroging/verhongeren en komt
het advies om Nutridrink te gaan gebruiken. Het is een zegen dat het er is,
maar om nou te zeggen dat dát er gemakkelijk ingaat?
De Nutridrink neutraal heb ik veel gebruikt: ik klopte het als warme melk
door mijn koffie waardoor het een ‘koffie-caramel’ werd, ik bakte er
pannenkoekjes mee, deed een flinke scheut door mijn soep en verving er
de melk in de aardappelpuree mee. Gelukkig is er ook iemand op het idee
gekomen om de Nutridrink wat klantvriendelijker te maken. Men voege
siroopjes, vruchtensap en ijs toe en zie daar, het wordt een drankje dat je,
ook al heb je het niet strikt nodig, gewoon voor het lekkere neemt. En als
het erg warm is, is een Nutridrink op juicebasis met een flinke scheut
mineraalwater héérlijk.

Fotografie:
Rainbow Color Studio, Jeroen Gordijn, iStock
Culinaire verzorging:
Rowdy van Roon, Stan Mertens
Vormgeving: Arti Medica, Zoetermeer

© Nutricia Nederland B.V., Groene Hart
Ziekenhuis, Zoetermeer 2009

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op
welke wijze dan ook, zonder voorafgaande
toestemming van het Groene Hart Ziekenhuis

Kortom; “leve de man of vrouw die de opgepimpte Nutridrink uitvond!”

en Nutricia Nederland B.V.

Deze uitgave is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld. Het Groene
Hart Ziekenhuis en Nutricia Nederland B.V.
sttellen zich echter niet aansprakelijk voor
eventuele schade als gevolg van eventuele
onjuist- of onvolledigheden in deze uitgave.
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Lekker op gewicht
Met dit kookboekje zal het nuttigen van klinische drinks een klein feestje worden. Hopelijk helpen
de gerechten in dit boekje u om weer zo snel mogelijk ‘lekker’ op gewicht te komen.
(Stan Mertens, coördinator keuken GHZ)
Met veel plezier en overtuiging is er gewerkt aan dit kookboekje. Ik hoop dat u net zoveel plezier
zult beleven aan het maken en nuttigen van deze recepten als wij dat hebben gehad bij het
bedenken ervan. Onze zorg gaat verder..!, ook met dit kookboekje. Eet smakelijk!
(Marcel Loot, manager eenheid gastvrijheid GHZ)
Het kookboekje is een samenwerking tussen het Groene Hart Ziekenhuis en Nutricia. Beide hebben
elkaar opgezocht om van iets goeds, iets nòg beters te maken met als doel de zorg voor u nòg
beter te maken. Wij wensen u veel lees- en kookplezier.
(Caroline Looren de Jong en Paul van Os, Nutricia Advanced Medical Nutrition)
Dat dit kookboekje vol lekkere gerechten – met de hoge voedingswaarde van de drinkvoedingen –
u verder mag helpen om thuis aan te sterken.
(Ramona van der Giesen, adviseur Patiëntencommunicatie GHZ)
Hopelijk geeft dit kookboekje vol lekkere en gemakkelijke recepten, voorzien van de juiste
voedingsmiddelen, u (weer) plezier in eten & drinken!
(Mandy Pörtzgen, coördinator Room Assistants GHZ)
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Postbus 1098, 2800 BB Gouda
Telefoon (o182) 505050
www.ghz.nl

Nutricia Nederland B.V., Postbus 445, 2700 AK Zoetermeer
Raadpleeg voor een advies over Nutricia producten de Nutricia Medische Voedingsservice,
telefoon 0800 - 022 33 22 (gratis) of internet www.nutricia.nl

