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WAT IS NUTRISOLVE® ENERGY? 
NutriSolve® Energy is een milkshake-achtige drinkvoeding, geschikt voor de 
meerderheid van patiënten als gevolg van het uitgebreide smaak pallet en 
veelzijdige formaat. Het is beschikbaar in poedervorm en biedt een 
voedingskundig evenwichtige (2.0 kcal/ml) drinkvoeding, indien bereid met 200ml 
volle melk. NutriSolve® Energy is ontworpen voor de dieetbehandeling van 
patiënten met bestaande of risico op ziekte-gerelateerde ondervoeding. Het bevat 
een volledig gamma van vitaminen en mineralen. Het is verkrijgbaar in de smaken 
Banaan, Aardbei, Chocolade, Vanille en Neutraal. De nieuw ontwikkelde hartige 
smaak (Kippensoep) is nog niet opgenomen in dit receptenboekje. 
  
Waar is NutriSolve® energie geproduceerd? 
NutriSolve® energie is gemaakt in het Verenigd Koninkrijk door een bekende en 
vertrouwde fabrikant, met meer dan 20 jaar ervaring. 
  
Voorgestelde inname 
1-2 porties per dag tenzij anders aangegeven door de arts of diëtist. 
  
BELANGRIJKE MEDEDELING 
⁄ Gebruik onder medisch toezicht 

⁄ Niet geschikt als enige bron van voeding 

⁄ Niet voor parenteraal gebruik 

⁄ Niet geschikt voor baby 's 

  
CONTRA-INDICATIES 
Niet geschikt voor patiënten met soja- of koemelk intolerantie of voor mensen met 
galactosemie. 
  
VOORZORGSMAATREGELEN 
Gebruik met voorzichtigheid bij kinderen jonger dan 6 jaar oud. 
  
Opslag 
Bewaren op een koele, droge plaats, beneden 25° C 
  
Houdbaarheid 
24 maanden vanaf productiedatum  
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BEREIDING MET EEN GARDE OF VORK   

 
Elk zakje van NutriSolve® Energy moet 
worden bereid door toevoeging van 
volle melk of water. 
Het is raadzaam om volle melk te 
gebruiken om een romigere smaak en  
verbeterd voedingsprofiel te krijgen. 
 

1. Schenk 50ml vloeistof in een 
glas of mok 
 

2. Voeg een sachet 
NutriSolve® Energy poeder 
toe 
 

3. Meng tot een gladde pasta 
 

4. Voeg de rest van de vloeistof toe 
en roer goed door 
 

5. Serveer direct 

Of sluit af en zet het voor maximaal 
24 uur in de koelkast. 
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BEREIDING MET EEN SHAKER 

The NutriSolve® Energy shaker is 
beschikbaar via Eurocept Homecare. 
 

1. Je hebt nodig: een glas of mok, 
een shaker, volle melk (of water), 
en een sachet NutriSolve® Energy 
poeder 
 

2. Schenk 130ml volle melk 
(of water) in de shaker 
 

3. Strooi er de NutriSolve® Energy 
poeder uit de sachet bij 
 

4. Draai de deksel goed aan en 
schud goed tot het volledig 
gemengd is 
 

5. Schenk in glas of mok en dien op 

 

Of zet in een gesloten shaker voor 
maximaal 24 uur in de koelkast. 

Als de voorkeur wordt gegeven aan 
een warme drank, de Shaker is 
geschikt voor de magnetron na het 
mengen. De schenkopening moet 
open te staan om lucht vrij te laten. 

WAARSCHUWING: SHAKER IS NIET 
GESCHIKT HETE / KOKENDE VLOEISTOFFEN  
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VERDIKKEN MET EEN GARDE OF VORK 

1. Meet 200ml volle melk af in een
beker

2. Voeg een sachet NutriSolve®

Energy poeder toe

3. Controleer de Quick Guide tabel
hieronder en voeg de aanbevolen
hoeveelheid verdikker toe

4. Meng met garde of vork

5. Schenk uit in glas of mok en laat
het even indikken

1 

2 

3 

4 
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VERDIKKEN MET EEN SHAKER 

1. Meet 200ml volle melk af in een
NutriSolve® Energy shaker

2. Voeg een sachet NutriSolve®

Energy poeder toe

3. Controleer de Quick Guide tabel
hieronder en voeg de aanbevolen
hoeveelheid verdikker toe

4. Draai de deksel goed aan en
schud goed tot het volledig
gemengd is

5. Schenk uit in glas of mok en laat
het even indikken

1 

2 

3 

4 
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Dit receptenboekje bevat geen recepten met de nieuw ontwikkelde Kippensoep variant 
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RECEPTEN INHOUD 

Zoete Recepten Smaken NR 

Chocolade Brownies 01 

Cupcakes 02 

IJs 03 

Mousse 04 

IJslolly’s 05 

Cheesecake 06 

Yoghurt 07 

Pap 08 

Ontbijtgranen 09 

Rijstepap 10 

Hartige Recepten 

Soep 11 

Kaassaus 12 

Instant soep 13 

Milkshake Recepten 

Aardbei-Kokos 14 

Kruidige Appel 15 

Black Forest 16 

Aardbei & Orange 17 

Banana Longboat  18 

Crème Karamel 19 

Banoffee 20 
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Frisdrank Recepten Smaken NR 

Koolzuurhoudende dranken 21 

Bruisende Fruitdrank 22 

Cola Drank 23 

Lemon Bruiser 24 

Fruitsap Recepten 

Passievrucht 25 

Appel - Framboos 26 

Chocolade - Sinaasappel 27 

Appel kruimel 28 

Tropical 29 

Warme Drank Recepten 

Latte 30 

Mokka 31 

Dubbele Warme Chocolade 32 

Kokos-Chocolademelk 33 

Kruidige Vanille Latte 34 

Likeur Coffee 35 
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ZOETE RECEPTEN 

01 - NutriSolve® Chocolade Brownies 

Ingrediënten 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Chocolade 

⁄ 120g Pure chocolade 

⁄ 70g Witte chocolate 

⁄ 100g Basterd suiker 

⁄ 110g Boter 

⁄ 75g Bloem 

⁄ 2 Eieren 

Aanwijzingen 

⁄ Smelt de pure chocolade samen met de boter. 

⁄ Meng de suiker daarbij. 

⁄ Klop de eieren luchtig door het mengsel. 

⁄ Voeg de NutriSolve® Energy en het bloem langzaam toe. 

⁄ Breek de witte chocolade in kleine stukjes en roer dit 
gelijkmatig door het brownie mengsel. 

⁄ Vet een bakvorm van 20 bij 20 cm in en giet het mengsel hier 
in. Bak de brownie 50 minuten in een voorverwarmde oven. Als 
de brownie is afgekoeld, snij het in 9 stukken (3 x 3). 

Per Brownie: 

Calorieën 297 Eiwitten 5g Koolhydraten 35g 



1201 Chocolade Brownies 
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02 - NutriSolve® Cupcakes 

Ingrediënten 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Neutraal of Vanille 

⁄ 100g Margarine of Boter 

⁄ 100g Basterd suiker 

⁄ 100g Zelfrijzend bakmeel 

⁄ 2 Eieren 

⁄ 50ml Volle melk 

Aanwijzingen 

⁄ Meng de boter en het suiker tot het luchtig en romig is. 

⁄ Sla de eieren los. 

⁄ Voeg de geslagen eieren en de melk geleidelijk toe, terwijl ook 
het meel en de NutriSolve® Energy worden toegevoegd. 

⁄ Doe het mengsel in cakevormpjes (circa 6) en bak gedurende 
20 minuten op 180°C. 

Calorieën 322 Eiwitten 6g Koolhydraten 36g 

03 - NutriSolve® IJs 

Ingrediënten - voor 6 personen / porties 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy – elke smaak 

⁄ 200ml Slagroom 

Aanwijzingen 

⁄ Meng de NutriSolve® Energy en de slagroom tot het glad en dik 
is.  

⁄ Zet voor een nacht in de vriezer.  

⁄ 10 Minuten voor het opdienen uit de vriezer halen. 

(Serveer op zichzelf of als onderdeel van een dessert). 

Calorieën 207 Eiwitten 2g Koolhydraten 6g 
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04 - NutriSolve® Mousse 

Ingrediënten - serves 1 

⁄ 1 sachet NutriSolve® Energy (Vanille, Banaan, Aardbei of 
Chocolade smaak) 

⁄ 1 Pot (125g) dikke en romige yoghurt 

⁄ 1 Handje verse aardbeien 

Aanwijzingen 

⁄ Sla de NutriSolve® Energy poeder door de yoghurt. 

⁄ Snij een handje aardbeien door de helft en doe deze in een 
schaal. 

⁄ Schenk het yoghurtmengsel over de aardbeien en laat dit voor 
15 minuten staan. 

⁄ Serveer koud. 

Calorieën 388 Eiwitten 15g Koolhydraten 69g 

05 - NutriSolve® Energy IJslolly’s 

Ingrediënten - voor 4 ijslolly’s 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy naar keuze 

⁄ 200ml volle melk 

Aanwijzingen 

⁄ Meng de NutriSolve® Energy en de volle melk tot een glad 
geheel.  

⁄ Schenk mengsel in ijslollyvormpjes en zet voor 12 uur in de 
vriezer. 

Calorieën 97 Eiwitten 4g Koolhydraten 11g 

(Voeg eventueel stukjes fruit toe aan het ijslolly mengsel). 
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06 - NutriSolve® Banaan of Aardbei Cheesecake 

Ingrediënten - voor 2 personen / porties 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Banaan or Aardbei 

⁄ 200g Kwark 

⁄ 100ml Slagroom 

⁄ 175g Biscuitjes (Digestive) 

⁄ 75g Boter 

⁄ 1 Banaan of half doosje aardbeien (fijngestampt) 

Aanwijzingen 

⁄ Boter een taart- of cakevorm in (liefst met losse bodem). 

⁄ Smelt de boter en verkruimel de biscuit, schenk de gesmolten 
boter over de biscuit en meng dit. Giet dit mengsel over de hele 
bodem van de taart- of cakevorm.. 

⁄ Leg een laag fijngestampt fruit op de biscuit basis. 

⁄ Meng de NutriSolve® Energy, slagroom en kwark, en verspreid 
dit over het fruit. 

⁄ Zet in de koelkast tot het gestold is en dien op. 

Calorieën 1350 Eiwitten 17g Koolhydraten 85-89g  

(afhankelijk van het fruit) 

07 - NutriSolve® Yoghurt 

Ingrediënten - serves 1 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy (smaak naar keuze) 

⁄ 1 Pot (125g) yoghurt 

Aanwijzingen 

⁄ Meng de NutriSolve® Energy en de yoghurt tot een glad 
mengsel. 

⁄ Laat 15 minuten staan en dien dan op. 

Calorieën 391 Eiwitten 14g Koolhydraten 57g 

(Afhankelijk van de gebruikte yoghurt) 
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06 Aardbei Cheesecake
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08 - NutriSolve® Pap 

Ingrediënten – 1 portie 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Neutraal 

⁄ 1 Portie (circa 27g) havermout of andere pap 

⁄ 200ml Volle melk 

Aanwijzingen 

⁄ Meng de NutriSolve® Energy poeder, melk en havermout. 

⁄ Verhit in de magnetron voor circa 2½ minuut of in een steelpan 
tot het dik is. NIET LATEN KOKEN. 

⁄ Warm serveren. 

Calorieën 484 Eiwitten 19g Koolhydraten 64g 

Server tip: Voor een frissere smaak kunnen er wat 
frambozen of schijfjes banaan op worden 
gelegd. 

TOP TIP Probeer eens wat jam of ahornsiroop. 

09 - NutriSolve® Ontbijtgranen 

Ingrediënten – 1 portie 

⁄ 1 sachet NutriSolve® Energy Neutraal 

⁄ 200ml Volle melk 

⁄ Portie ontbijtgranen, zoals cornflakes, muesli of cruesli 

⁄ Suiker  

Aanwijzingen 

⁄ Roer de NutriSolve® Energy door de melk. 

⁄ Giet het melkmengsel over de ontbijtgranen zoals normaal. 

⁄ Voeg suiker naar smaak toe. 

Calorieën 506 Eiwitten 20g Koolhydraten 74g  

Voedingswaarde gebaseerd op gebruik van 2 eetlepels Weetabix 
zonder suiker toevoeging. 
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10 - NutriSolve® Rijstepap 

Ingrediënten – 1 portie 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Vanille of Neutraal 

⁄ 150g Rijstepap (bv Melkunie) 

⁄ 50ml Volle melk 

Aanwijzingen 

⁄ Meng de NutriSolve® Energy met de volle melk tot een papje. 

⁄ Verwarm de rijstepap in een steelpan. 

⁄ Voeg het papje bij de rijstepap en blijf roeren tot een glad 
geheel en dien op. 

TOP TIP Voor een extra traktatie, server met een lepel slagroom. 

Calorieën 412 Eiwitten 16g Koolhydraten 62g 



1910 NutriSolve® Rijstepap 
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HARTIGE RECEPTEN 

11 - NutriSolve® Soep 

Ingrediënten – 2 porties 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Neutraal 

⁄ 1 blikje soep / 400g zelfgemaakte soep 

⁄ 200ml volle melk 

Aanwijzingen 

⁄ Meng de NutriSolve® Energy met de volle melk tot een 
homogeen mengsel en roer dit bij de soep in een steelpan. 

⁄ Verwarm op gemiddeld vuur tot de gewenste warmte en 
serveer. NIET LATEN KOKEN. 

Calorieën 293 Eiwitten 9.7g Koolhydraten 38g 

Voedingswaarde is afhankelijk van de soep die gebruikt wordt. 

12 - NutriSolve® Kaassaus 

30 Ingrediënten – 2 porties 

⁄ 1 Sachet  NutriSolve® Energy Neutraal 

⁄ 1 Mix voor kaassaus (o.a. Knorr, AH, Maggi) 

⁄ 50ml water 

Aanwijzingen 

⁄ Maak de kaassaus volgens aanwijzingen op de verpakking 

⁄ Meng NutriSolve® Energy met 50ml tot een glad papje 

⁄ Haal kaassaus van het vuur en roer met een garde het 
NutriSolve® Energy papje door de kaassaus. 

Calorieën 167 Eiwitten 5.3g Koolhydraten 22g 

Voedingswaarde gebaseerd op Knorr® Kaassaus. 
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11 NutriSolve® Soep 
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13 - NutriSolve® Instant soep 

Ingrediënten – 1 portie 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Neutraal 

⁄ 1 zakje Instant soep (Cup a Soup, huismerken) 

⁄ 100ml Volle melk 

Aanwijzingen 

⁄ Maak de soep volgens aanwijzing op verpakking in een 
steelpan. 

⁄ Meng NutriSolve® Energy met de melk tot een glad mengsel. 

⁄ Voeg het NutriSolve® Energy mengsel bij de soep. 

⁄ Verwarm het geheel onder voortdurend roeren . 

⁄ Serve warm. 

Calorieën 386 Eiwitten 14g Koolhydraten 47g 

Voedingswaarde gebaseerd op Cup a Soup® Asperge. 
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MILKSHAKE RECEPTEN  

Alle recepten bestemd voor 1 portie 

14 - NutriSolve® Aardbei-Kokos Milkshake 

Ingrediënten 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Aardbei 

⁄ 125ml Volle melk 

⁄ 75ml Kokosmelk 

Aanwijzingen 

⁄ Gebruik de NutriSolve® shaker of garde / vork 

⁄ Meng NutriSolve® Energy, melk en kokosmelk tot een 
homogene drank en dien op. 

Calorieën 462 Eiwitten 15g Koolhydraten 42g 

15 - NutriSolve® Kruidige Appel Milkshake 

Ingrediënten 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Vanille 

⁄ 100ml Volle melk 

⁄ 100ml Appelsap 

⁄ Snufje kaneel of nootmuskaat 

Aanwijzingen 

⁄ Gebruik de NutriSolve® shaker of garde / vork 

⁄ Meng de NutriSolve® Energy, melk, appelsap en kruid(en) tot 
een homogeen mengsel en dien op. 

Calorieën 356 Eiwitten 13g Koolhydraten 50g 
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16 - NutriSolve® Black Forest Milkshake 

Ingrediënten 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Chocolade 

⁄ 150ml Volle melk 

⁄ 1 pot (125g) Kersenyoghurt (bv Activia, Almhof) 

Aanwijzingen 

⁄ Meng de NutriSolve® Energy, volle melk en yoghurt tot een glad 
mengsel en dien op.  

⁄ Recept kan ook met de NutriSolve® Shaker gemaakt worden. 

Calorieën 415 Eiwitten 21g Koolhydraten 52g 

Voedingswaarde gebaseerd op Activia Kersen. 

17 - NutriSolve® Aardbei & Sinaasappel Shake 

Ingrediënten 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Aardbei 

⁄ 100ml Volle melk 

⁄ 100ml Sinaasappelsap 

Aanwijzingen 

⁄ Meng de NutriSolve® Energy, volle melk en sinaasappelsap tot 
een glad mengsel en dien op.  

⁄ Recept kan ook met de NutriSolve® Shaker gemaakt worden. 

Calorieën 359 Eiwitten 13g Koolhydraten 49g 
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18 - NutriSolve® Banana Longboat 

Ingrediënten 

⁄ 1 sachet NutriSolve® Energy Banaan 

⁄ 50ml Ananassap 

⁄ 50ml Kokosmelk 

⁄ 100ml Volle melk 

Aanwijzingen 

⁄ Meng de NutriSolve® Energy, volle melk, ananassap en 
kokosmelk een glad mengsel en dien op.  

⁄ Recept kan ook met de NutriSolve® Shaker gemaakt worden. 

⁄ Serveer gekoeld met ijs. 

Calorieën 451 Eiwitten 16g Koolhydraten 46g 

19 - NutriSolve® Crème Karamel Shake 

Ingrediënten 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Vanille 

⁄ 3 theelepels ahornsiroop (15 gram) 

⁄ 200ml Volle melk 

Aanwijzingen 

⁄ Meng de NutriSolve® Energy met de ahornsiroop en een beetje 
melk. 

⁄ Voeg de rest van de melk geleidelijk toe en meng goed. 

⁄ Serveer koud. 

Calorieën 416 Eiwitten 16g Koolhydraten 59g 
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20 - NutriSolve® Banoffee Milkshake 

Ingrediënten 

⁄ 1 sachet NutriSolve® Energy Banana 

⁄ 3 theelepels ahornsiroop (15 gram) 

⁄ 200ml Volle melk 

Aanwijzingen 

⁄ Meng de NutriSolve® Energy met de ahornsiroop en een beetje 
melk. 

⁄ Voeg de rest van de melk geleidelijk toe en meng goed. 

⁄ Serveer koud. 

Calorieën 416 Eiwitten 16g Koolhydraten 59g 
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FRISDRANK RECEPTEN 
Alle recepten bestemd voor 1 portie 

21 - NutriSolve® Frisdranken 

Ingrediënten 

⁄ 1 sachet NutriSolve® Energy (elke smaak) 

⁄ 200ml Suikerhoudende frisdrank (i.e. citroenlimonade, Ginger 
Ale, 7 Up, Fernandez etc) 

Aanwijzingen 

⁄ Schenk 200ml koolzuurhoudende drank in een groot glas. 

⁄ Los de NutriSolve® Energy langzaam op.  
GEBRUIK DE SHAKER NIET. 

⁄ Serveer direct. 

Calorieën 316 Eiwitten 9g Koolhydraten 51g 

Voedingskundige waarde gebaseerd op mix met citroenlimonade. 

22 - NutriSolve® Bruisende Fruitdrank 

Ingrediënten 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Banaan of Aardbei 

⁄ 200ml Fanta Lemon 

Aanwijzingen 

⁄ Schenk 200ml Fanta Lemon in groot glas 

⁄ Voeg de NutriSolve® Energy toe en roer tot het is opgelost in de 
Fanta Lemon. 

⁄ Dien op. 

Calorieën 316 Eiwitten 9g Koolhydraten 51g 
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21 Frisdranken 
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23 – NutriSolve® Cola Drank 

Ingrediënten 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Vanille of Neutraal 

⁄ 200ml Cola (Regular) 

Aanwijzingen 

⁄ Schenk 200ml cola in groot glas 

⁄ Voeg de NutriSolve® Energy toe en roer tot het is opgelost in de 
cola. 

⁄ Dien op. 

Calorieën 336 Eiwitten 9g Koolhydraten 55g 

24 - NutriSolve® Lemon Bruiser 

Ingrediënten 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Vanille of Neutraal 

⁄ 200ml Fanta Lemon 

Aanwijzingen 

⁄ Schenk 200ml Fanta Lemon in groot glas 

⁄ Voeg de NutriSolve® Energy toe en roer tot het is opgelost in de 
Fanta Lemon. 

⁄ Dien op. 

Calorieën 316 Eiwitten 9 Koolhydraten 51g 
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FRUITSAP RECEPTEN 

Alle recepten bestemd voor 1 portie 

25 - NutriSolve® Passievrucht Drank 

Ingrediënten 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Vanille 

⁄ 100ml Sinaasappel en Mango drank 

⁄ 100ml Passievrucht Sap 

⁄ In supermarkten zijn diverse smaakcombinaties beschikbaar 

Aanwijzingen 

⁄ Schenk de vruchtensappen in een groot glas. 

⁄ Voeg de NutriSolve® Energy toe en roer tot glad mengsel. 

⁄ Recept kan ook met de NutriSolve® Shaker gemaakt worden. 

Calorieën 358 Eiwitten 10g Koolhydraten 61g 

26 - NutriSolve® Appel & Framboos Verrukking 

Ingrediënten 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Vanille of Neutraal 

⁄ 200ml Appel en frambozensap 

Aanwijzingen 

⁄ Schenk de vruchtensappen in een groot glas. 

⁄ Voeg de NutriSolve® Energy toe en roer tot glad mengsel. 

⁄ Recept kan ook met de NutriSolve® Shaker gemaakt worden. 

Calorieën 332 Eiwitten 9g Koolhydraten 55g 
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27 - NutriSolve® Chocolade Sinaasappel Drank 

Ingrediënten 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Chocolade 

⁄ 200ml Sinaasappelsap 

Aanwijzingen 

⁄ Schenk de sinaasappelsap in een groot glas. 

⁄ Voeg de NutriSolve® Energy toe en roer tot glad mengsel. 

⁄ Recept kan ook met de NutriSolve® Shaker gemaakt worden. 

Calorieën 331 Eiwitten 11g Koolhydraten 51g 

28 - NutriSolve® Appel Crumble Drank 

Ingrediënten 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Vanille 

⁄ 200ml Appelsap 

Aanwijzingen 

⁄ Schenk de appelsap in een groot glas. 

⁄ Voeg de NutriSolve® Energy toe en roer tot glad mengsel. 

⁄ Recept kan ook met de NutriSolve® Shaker gemaakt worden. 

Calorieën 336 Eiwitten 9g Koolhydraten 59g 
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29 - NutriSolve® Tropical 

Ingrediënten 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Banaan 

⁄ 200ml Ananassap 

Aanwijzingen 

⁄ Schenk de ananassap in een groot glas. 

⁄ Voeg de NutriSolve® Energy toe en roer tot glad mengsel. 

⁄ Recept kan ook met de NutriSolve® Shaker gemaakt worden. 

Calorieën 354 Eiwitten 10g Koolhydraten 59g 



33

29 Tropical 
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WARME DRANKEN RECEPTEN 
Alle recepten bestemd voor 1 portie 

30 - NutriSolve® Latte 

Ingrediënten 

⁄ 1 sachet NutriSolve® Energy Vanille of Neutraal 

⁄ 150ml Volle melk 

⁄ 1 theelepel (5g) instant koffiepoeder (Nescafé®) 

Aanwijzingen 

⁄ Verwarm de melk in de magnetron of op het fornuis. 

⁄ Strooi de NutriSolve® Energy en koffiepoeder in een mok of 
beker. 

⁄ Voeg een beetje melk in de beker en maak een papje. 

⁄ Schenk de rest van de melk gelijkmatig bij en roer goed. 

⁄ Serveer warm. 

Calorieën 350 Eiwitten 14.1g Koolhydraten 42.3g 

31 - NutriSolve® Mokka 

Ingrediënten 

⁄ 1 sachet NutriSolve® Energy Chocolade 

⁄ 150ml Volle melk 

⁄ 1 theelepel (5g) instant koffiepoeder (Nescafé®) 

Aanwijzingen 

⁄ Verwarm de melk in de magnetron of op het fornuis. 

⁄ Strooi de NutriSolve® Energy en koffiepoeder in een mok of 
beker. 

⁄ Voeg een beetje melk in de beker en maak een papje. 

⁄ Schenk de rest van de melk gelijkmatig bij en roer goed. 

⁄ Serveer warm. 

Calorieën 346 Eiwitten 14.5g Koolhydraten 40.2g 
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32 – NutriSolve® Dubbele Warme Chocolade 

Ingrediënten 

⁄ 1 sachet NutriSolve® Energy Chocolade 

⁄ 150ml Volle melk 

⁄ 3 Theelepels (15g) chocoladepoeder (Nesquick®) 

Aanwijzingen 

⁄ Verwarm de melk in de magnetron of op het fornuis. 

⁄ Strooi de NutriSolve® Energy en chocoladepoeder in een mok 
of beker. 

⁄ Voeg een beetje melk in de beker en maak een papje. 

⁄ Schenk de rest van de melk gelijkmatig bij en roer goed. 

⁄ Serveer warm. 

Calorieën 402 Eiwitten 15g Koolhydraten 52g 

33 - NutriSolve® Warme Kokos-Chocolademelk 

Ingrediënten 

⁄ 1 sachet NutriSolve® Energy Chocolade 

⁄ 100ml Volle melk 

⁄ 50ml Kokosmelk 

Aanwijzingen 

⁄ Verwarm de melk en kokosmelk in de magnetron of op het 
fornuis, maar laat niet koken. 

⁄ Strooi de NutriSolve® in een mok of beker, voeg een beetje van 
de warme melk in de beker en maak een papje. 

⁄ Schenk de rest van de melk gelijkmatig bij en roer goed. 

⁄ Serveer warm. 

Calorieën 396 Eiwitten 13g Koolhydraten 39g 
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34 - NutriSolve® Kruidige Vanille Latte 

Ingrediënten 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Vanille 

⁄ 150ml Volle melk 

⁄ 1 theelepel (5g) oploskoffie 

⁄ ½ Theelepel kaneel, nootmuskaat of gemengde kruiden 

Aanwijzingen 

⁄ Verwarm de melk in de magnetron of op het fornuis, maar laat 
niet koken. 

⁄ Strooi de NutriSolve® en de kruiden in een mok of beker, voeg 
een beetje van de warme melk in de beker en maak een papje. 

⁄ Schenk de rest van de melk gelijkmatig bij en roer goed. 

⁄ Serveer warm. 

Calorieën 350 Eiwitten 14g Koolhydraten 42g 

35 - NutriSolve® Likeur Koffie 

Ingrediënten 

⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Neutraal 

⁄ 150ml Volle melk 

⁄ 1 Theelepel (5g) oploskoffie 

⁄ 30 ml / 2 Theelepels likeur (bv Bailey’s of Tia Maria) 

Aanwijzingen 

⁄ Verwarm de melk in de magnetron of op het fornuis, maar laat 
niet koken. 

⁄ Strooi de NutriSolve® en de kruiden in een mok of beker, voeg 
een beetje van de warme melk in de beker en maak een papje. 

⁄ Schenk de rest van de melk gelijkmatig bij en roer goed. 

⁄ Serveer warm. 

Calorieën 446 Eiwitten 15g Koolhydraten 49.2g 
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34 Kruidige Vanille Latte 
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OPMERKINGEN 
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Dit receptenboekje wordt u aangeboden door 

en 

Voor gedetailleerde informatie over voedingskundige waarden, 
ingrediënten, indicaties en andere specificaties, neem contact op met 

Eurocept Homecare via telefoonnummer 035 5288375 of via 
info@eurocept-homecare.nl  

 Met special dank aan Aymes Int. Ltd. Voor het delen van de recepten 

Version 1.0 September 2016 

Nutri  Solve  is een geregistreerd handelsmerk van NutriMedical BV 

mailto:info@eurocept-homecare.nl
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	⁄ Niet geschikt als enige bron van voeding
	⁄ Niet voor parenteraal gebruik
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	Zoete Recepten
	01 - NutriSolve® Chocolade Brownies
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Chocolade
	⁄ 120g Pure chocolade
	⁄ 70g Witte chocolate
	⁄ 100g Basterd suiker
	⁄ 110g Boter
	⁄ 75g Bloem
	⁄ 2 Eieren
	⁄ Smelt de pure chocolade samen met de boter.
	⁄ Meng de suiker daarbij.
	⁄ Klop de eieren luchtig door het mengsel.
	⁄ Voeg de NutriSolve® Energy en het bloem langzaam toe.
	⁄ Breek de witte chocolade in kleine stukjes en roer dit gelijkmatig door het brownie mengsel.
	⁄ Vet een bakvorm van 20 bij 20 cm in en giet het mengsel hier in. Bak de brownie 50 minuten in een voorverwarmde oven. Als de brownie is afgekoeld, snij het in 9 stukken (3 x 3).

	02 - NutriSolve® Cupcakes
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Neutraal of Vanille
	⁄ 100g Margarine of Boter
	⁄ 100g Basterd suiker
	⁄ 100g Zelfrijzend bakmeel
	⁄ 2 Eieren
	⁄ 50ml Volle melk
	⁄ Meng de boter en het suiker tot het luchtig en romig is.
	⁄ Sla de eieren los.
	⁄ Voeg de geslagen eieren en de melk geleidelijk toe, terwijl ook het meel en de NutriSolve® Energy worden toegevoegd.
	⁄ Doe het mengsel in cakevormpjes (circa 6) en bak gedurende 20 minuten op 180 C.

	03 - NutriSolve® IJs
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy – elke smaak
	⁄ 200ml Slagroom
	⁄ Meng de NutriSolve® Energy en de slagroom tot het glad en dik is.
	⁄ Zet voor een nacht in de vriezer.
	⁄ 10 Minuten voor het opdienen uit de vriezer halen.

	04 - NutriSolve® Mousse
	⁄ 1 sachet NutriSolve® Energy (Vanille, Banaan, Aardbei of Chocolade smaak)
	⁄ 1 Pot (125g) dikke en romige yoghurt
	⁄ 1 Handje verse aardbeien
	⁄ Sla de NutriSolve® Energy poeder door de yoghurt.
	⁄ Snij een handje aardbeien door de helft en doe deze in een schaal.
	⁄ Schenk het yoghurtmengsel over de aardbeien en laat dit voor 15 minuten staan.
	⁄ Serveer koud.

	05 - NutriSolve® Energy IJslolly’s
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy naar keuze
	⁄ 200ml volle melk
	⁄ Meng de NutriSolve® Energy en de volle melk tot een glad geheel.
	⁄ Schenk mengsel in ijslollyvormpjes en zet voor 12 uur in de vriezer.

	06 - NutriSolve® Banaan of Aardbei Cheesecake
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Banaan or Aardbei
	⁄ 200g Kwark
	⁄ 100ml Slagroom
	⁄ 175g Biscuitjes (Digestive)
	⁄ 75g Boter
	⁄ 1 Banaan of half doosje aardbeien (fijngestampt)
	⁄ Boter een taart- of cakevorm in (liefst met losse bodem).
	⁄ Smelt de boter en verkruimel de biscuit, schenk de gesmolten boter over de biscuit en meng dit. Giet dit mengsel over de hele bodem van de taart- of cakevorm..
	⁄ Leg een laag fijngestampt fruit op de biscuit basis.
	⁄ Meng de NutriSolve® Energy, slagroom en kwark, en verspreid dit over het fruit.
	⁄ Zet in de koelkast tot het gestold is en dien op.

	07 - NutriSolve® Yoghurt
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy (smaak naar keuze)
	⁄ 1 Pot (125g) yoghurt
	⁄ Meng de NutriSolve® Energy en de yoghurt tot een glad mengsel.
	⁄ Laat 15 minuten staan en dien dan op.

	08 - NutriSolve® Pap
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Neutraal
	⁄ 1 Portie (circa 27g) havermout of andere pap
	⁄ 200ml Volle melk
	⁄ Meng de NutriSolve® Energy poeder, melk en havermout.
	⁄ Verhit in de magnetron voor circa 2½ minuut of in een steelpan tot het dik is. niet laten koken.
	⁄ Warm serveren.

	09 - NutriSolve® Ontbijtgranen
	⁄ 1 sachet NutriSolve® Energy Neutraal
	⁄ 200ml Volle melk
	⁄ Portie ontbijtgranen, zoals cornflakes, muesli of cruesli
	⁄ Suiker
	⁄ Roer de NutriSolve® Energy door de melk.
	⁄ Giet het melkmengsel over de ontbijtgranen zoals normaal.
	⁄ Voeg suiker naar smaak toe.

	10 - NutriSolve® Rijstepap
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Vanille of Neutraal
	⁄ 150g Rijstepap (bv Melkunie)
	⁄ 50ml Volle melk
	⁄ Meng de NutriSolve® Energy met de volle melk tot een papje.
	⁄ Verwarm de rijstepap in een steelpan.
	⁄ Voeg het papje bij de rijstepap en blijf roeren tot een glad geheel en dien op.


	Hartige Recepten
	11 - NutriSolve® Soep
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Neutraal
	⁄ 1 blikje soep / 400g zelfgemaakte soep
	⁄ 200ml volle melk
	⁄ Meng de NutriSolve® Energy met de volle melk tot een homogeen mengsel en roer dit bij de soep in een steelpan.
	⁄ Verwarm op gemiddeld vuur tot de gewenste warmte en serveer. niet laten koken.

	12 - NutriSolve® Kaassaus
	⁄ 1 Sachet  NutriSolve® Energy Neutraal
	⁄ 1 Mix voor kaassaus (o.a. Knorr, AH, Maggi)
	⁄ 50ml water
	⁄ Maak de kaassaus volgens aanwijzingen op de verpakking
	⁄ Meng NutriSolve® Energy met 50ml tot een glad papje
	⁄ Haal kaassaus van het vuur en roer met een garde het NutriSolve® Energy papje door de kaassaus.

	13 - NutriSolve® Instant soep
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Neutraal
	⁄ 1 zakje Instant soep (Cup a Soup, huismerken)
	⁄ 100ml Volle melk
	⁄ Maak de soep volgens aanwijzing op verpakking in een steelpan.
	⁄ Meng NutriSolve® Energy met de melk tot een glad mengsel.
	⁄ Voeg het NutriSolve® Energy mengsel bij de soep.
	⁄ Verwarm het geheel onder voortdurend roeren .
	⁄ Serve warm.


	Milkshake Recepten
	14 - NutriSolve® Aardbei-Kokos Milkshake
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Aardbei
	⁄ 125ml Volle melk
	⁄ 75ml Kokosmelk
	⁄ Gebruik de NutriSolve® shaker of garde / vork
	⁄ Meng NutriSolve® Energy, melk en kokosmelk tot een homogene drank en dien op.

	15 - NutriSolve® Kruidige Appel Milkshake
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Vanille
	⁄ 100ml Volle melk
	⁄ 100ml Appelsap
	⁄ Snufje kaneel of nootmuskaat
	⁄ Gebruik de NutriSolve® shaker of garde / vork
	⁄ Meng de NutriSolve® Energy, melk, appelsap en kruid(en) tot een homogeen mengsel en dien op.

	16 - NutriSolve® Black Forest Milkshake
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Chocolade
	⁄ 150ml Volle melk
	⁄ 1 pot (125g) Kersenyoghurt (bv Activia, Almhof)
	⁄ Meng de NutriSolve® Energy, volle melk en yoghurt tot een glad mengsel en dien op.
	⁄ Recept kan ook met de NutriSolve® Shaker gemaakt worden.

	17 - NutriSolve® Aardbei & Sinaasappel Shake
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Aardbei
	⁄ 100ml Volle melk
	⁄ 100ml Sinaasappelsap
	⁄ Meng de NutriSolve® Energy, volle melk en sinaasappelsap tot een glad mengsel en dien op.
	⁄ Recept kan ook met de NutriSolve® Shaker gemaakt worden.

	18 - NutriSolve® Banana Longboat
	⁄ 1 sachet NutriSolve® Energy Banaan
	⁄ 50ml Ananassap
	⁄ 50ml Kokosmelk
	⁄ 100ml Volle melk
	⁄ Meng de NutriSolve® Energy, volle melk, ananassap en kokosmelk een glad mengsel en dien op.
	⁄ Recept kan ook met de NutriSolve® Shaker gemaakt worden.
	⁄ Serveer gekoeld met ijs.

	19 - NutriSolve® Crème Karamel Shake
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Vanille
	⁄ 3 theelepels ahornsiroop (15 gram)
	⁄ 200ml Volle melk
	⁄ Meng de NutriSolve® Energy met de ahornsiroop en een beetje melk.
	⁄ Voeg de rest van de melk geleidelijk toe en meng goed.
	⁄ Serveer koud.

	20 - NutriSolve® Banoffee Milkshake
	⁄ 1 sachet NutriSolve® Energy Banana
	⁄ 3 theelepels ahornsiroop (15 gram)
	⁄ 200ml Volle melk
	⁄ Meng de NutriSolve® Energy met de ahornsiroop en een beetje melk.
	⁄ Voeg de rest van de melk geleidelijk toe en meng goed.
	⁄ Serveer koud.


	Frisdrank Recepten
	21 - NutriSolve® Frisdranken
	⁄ 1 sachet NutriSolve® Energy (elke smaak)
	⁄ 200ml Suikerhoudende frisdrank (i.e. citroenlimonade, Ginger Ale, 7 Up, Fernandez etc)
	⁄ Schenk 200ml koolzuurhoudende drank in een groot glas.
	⁄ Los de NutriSolve® Energy langzaam op.  Gebruik de shaker niet.
	⁄ Serveer direct.

	22 - NutriSolve® Bruisende Fruitdrank
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Banaan of Aardbei
	⁄ 200ml Fanta Lemon
	⁄ Schenk 200ml Fanta Lemon in groot glas
	⁄ Voeg de NutriSolve® Energy toe en roer tot het is opgelost in de Fanta Lemon.
	⁄ Dien op.

	23 – NutriSolve® Cola Drank
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Vanille of Neutraal
	⁄ 200ml Cola (Regular)
	⁄ Schenk 200ml cola in groot glas
	⁄ Voeg de NutriSolve® Energy toe en roer tot het is opgelost in de cola.
	⁄ Dien op.

	24 - NutriSolve® Lemon Bruiser
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Vanille of Neutraal
	⁄ 200ml Fanta Lemon
	⁄ Schenk 200ml Fanta Lemon in groot glas
	⁄ Voeg de NutriSolve® Energy toe en roer tot het is opgelost in de Fanta Lemon.
	⁄ Dien op.


	Fruitsap Recepten
	25 - NutriSolve® Passievrucht Drank
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Vanille
	⁄ 100ml Sinaasappel en Mango drank
	⁄ 100ml Passievrucht Sap
	⁄ In supermarkten zijn diverse smaakcombinaties beschikbaar
	⁄ Schenk de vruchtensappen in een groot glas.
	⁄ Voeg de NutriSolve® Energy toe en roer tot glad mengsel.
	⁄ Recept kan ook met de NutriSolve® Shaker gemaakt worden.

	26 - NutriSolve® Appel & Framboos Verrukking
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Vanille of Neutraal
	⁄ 200ml Appel en frambozensap
	⁄ Schenk de vruchtensappen in een groot glas.
	⁄ Voeg de NutriSolve® Energy toe en roer tot glad mengsel.
	⁄ Recept kan ook met de NutriSolve® Shaker gemaakt worden.

	27 - NutriSolve® Chocolade Sinaasappel Drank
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Chocolade
	⁄ 200ml Sinaasappelsap
	⁄ Schenk de sinaasappelsap in een groot glas.
	⁄ Voeg de NutriSolve® Energy toe en roer tot glad mengsel.
	⁄ Recept kan ook met de NutriSolve® Shaker gemaakt worden.

	28 - NutriSolve® Appel Crumble Drank
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Vanille
	⁄ 200ml Appelsap
	⁄ Schenk de appelsap in een groot glas.
	⁄ Voeg de NutriSolve® Energy toe en roer tot glad mengsel.
	⁄ Recept kan ook met de NutriSolve® Shaker gemaakt worden.

	29 - NutriSolve® Tropical
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Banaan
	⁄ 200ml Ananassap
	⁄ Schenk de ananassap in een groot glas.
	⁄ Voeg de NutriSolve® Energy toe en roer tot glad mengsel.
	⁄ Recept kan ook met de NutriSolve® Shaker gemaakt worden.


	Warme Dranken Recepten
	30 - NutriSolve® Latte
	⁄ 1 sachet NutriSolve® Energy Vanille of Neutraal
	⁄ 150ml Volle melk
	⁄ 1 theelepel (5g) instant koffiepoeder (Nescafé®)
	⁄ Verwarm de melk in de magnetron of op het fornuis.
	⁄ Strooi de NutriSolve® Energy en koffiepoeder in een mok of beker.
	⁄ Voeg een beetje melk in de beker en maak een papje.
	⁄ Schenk de rest van de melk gelijkmatig bij en roer goed.
	⁄ Serveer warm.

	31 - NutriSolve® Mokka
	⁄ 1 sachet NutriSolve® Energy Chocolade
	⁄ 150ml Volle melk
	⁄ 1 theelepel (5g) instant koffiepoeder (Nescafé®)
	⁄ Verwarm de melk in de magnetron of op het fornuis.
	⁄ Strooi de NutriSolve® Energy en koffiepoeder in een mok of beker.
	⁄ Voeg een beetje melk in de beker en maak een papje.
	⁄ Schenk de rest van de melk gelijkmatig bij en roer goed.
	⁄ Serveer warm.

	32 – NutriSolve® Dubbele Warme Chocolade
	⁄ 1 sachet NutriSolve® Energy Chocolade
	⁄ 150ml Volle melk
	⁄ 3 Theelepels (15g) chocoladepoeder (Nesquick®)
	⁄ Verwarm de melk in de magnetron of op het fornuis.
	⁄ Strooi de NutriSolve® Energy en chocoladepoeder in een mok of beker.
	⁄ Voeg een beetje melk in de beker en maak een papje.
	⁄ Schenk de rest van de melk gelijkmatig bij en roer goed.
	⁄ Serveer warm.

	33 - NutriSolve® Warme Kokos-Chocolademelk
	⁄ 1 sachet NutriSolve® Energy Chocolade
	⁄ 100ml Volle melk
	⁄ 50ml Kokosmelk
	⁄ Verwarm de melk en kokosmelk in de magnetron of op het fornuis, maar laat niet koken.
	⁄ Strooi de NutriSolve® in een mok of beker, voeg een beetje van de warme melk in de beker en maak een papje.
	⁄ Schenk de rest van de melk gelijkmatig bij en roer goed.
	⁄ Serveer warm.

	34 - NutriSolve® Kruidige Vanille Latte
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Vanille
	⁄ 150ml Volle melk
	⁄ 1 theelepel (5g) oploskoffie
	⁄ ½ Theelepel kaneel, nootmuskaat of gemengde kruiden
	⁄ Verwarm de melk in de magnetron of op het fornuis, maar laat niet koken.
	⁄ Strooi de NutriSolve® en de kruiden in een mok of beker, voeg een beetje van de warme melk in de beker en maak een papje.
	⁄ Schenk de rest van de melk gelijkmatig bij en roer goed.
	⁄ Serveer warm.

	35 - NutriSolve® Likeur Koffie
	⁄ 1 Sachet NutriSolve® Energy Neutraal
	⁄ 150ml Volle melk
	⁄ 1 Theelepel (5g) oploskoffie
	⁄ 30 ml / 2 Theelepels likeur (bv Bailey’s of Tia Maria)
	⁄ Verwarm de melk in de magnetron of op het fornuis, maar laat niet koken.
	⁄ Strooi de NutriSolve® en de kruiden in een mok of beker, voeg een beetje van de warme melk in de beker en maak een papje.
	⁄ Schenk de rest van de melk gelijkmatig bij en roer goed.
	⁄ Serveer warm.


	Opmerkingen



