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- Recept op melkbasis -

irish coffee

Bereiding
Schenk de whisky in een glas. Voeg hier de drinkvoeding en koffie 

al roerend toe. Serveer de irish coffee met een toefje slagroom.

Door de whisky weg te laten, maakt u een heerlijke alcoholvrije 

Irish Coffee.

eenheid
1 glas

ingrediënten
1 flesje drinkvoeding op 
melkbasis (vanille, cappuccino, 
koffie, caramel of mokka)  
(200 ml)

30 ml sterke koffie

50 ml whisky

geklopte slagroom met suiker

KCAL EIWIT VEZEL

353 16 gr 0 gr

VOEDINGSWAARDE PER GLAS





- Recept op melkbasis -

mueslishake

Bereiding
Schenk de drinkvoeding op melkbasis in een maatbeker. Voeg 

de mango, pruimen en muesli toe. Pureer met een staafmixer of 

keukenmachine het geheel tot een drank.

eenheid
1 glas

ingrediënten
1 flesje drinkvoeding op 
melkbasis (smaak naar keuze)

½ mango

3 gewelde gedroogde pruimen

4 eetlepels muesli

KCAL EIWIT VEZEL

540 18,4 gr 9,7 gr

VOEDINGSWAARDE PER GLAS





- Recept op melkbasis -

soep

Bereiding
Schenk de soep in een kom of pan en verwarm deze op het 

fornuis of in de magnetron. Schenk de drinkvoeding op melkbasis 

door de verwarmde soep. Naar wens kan de soep nog verder 

verwarmd worden. Let op de soep mag niet koken.

eenheid
1 portie

ingrediënten
100ml flesje drinkvoeding 
neutrale smaak

100 ml soep (uit zak of blik) 
naar keuze

KCAL EIWIT VEZEL

225 10 gr 0,5 gr

VOEDINGSWAARDE PER PORTIE





- Recept op melkbasis -

roerei/omelet

Bereiding
Breek de eieren in een kom. Voeg de drinkvoeding op melkbasis 

neutraal, peper en zout en de eventuele kruiden toe. Mix 

het geheel goed. Verhit de boter in een koekenpan. Voeg het 

eimengsel toe. Bak het eimengsel op laag vuur totdat deze begint 

te stollen. Schep daarna het geheel om. Bak de stukjes roerei 

goudbruin.

variatietip
Voeg champignons of ui toe. 

eenheid
1 portie

ingrediënten
2 eieren

1 flesje drinkvoeding op 
melkbasis neutrale smaak 
(125 ml)

peper en zout

eventueel verse kruiden: 
bieslook, tijm, peterselie, 
boter/margarine

KCAL EIWIT VEZEL

450 26 gr 0 gr

VOEDINGSWAARDE PER PORTIE





- Recept op melkbasis -

Aardappelpuree à la minute

Bereiding
Breng 100 ml water aan de kook in een pan. Verwarm de 

drinkvoeding op melkbasis in een pan of in de magnetron (1½ 

minuut 560 Watt) of verwarm de drinkvoeding in een pannetje 

(niet laten koken). Voeg aan het water het zakje aardappelpuree 

toe. Meng hierna scheutje voor scheutje de drinkvoeding door de 

puree.

variatietip
Roer 2 à 3 fijngesneden gedroogde stukjes tomaat (in olie) en één 

eetlepel fijngesneden bieslook door de puree. Voeg uitgebakken 

spekjes toe. Voeg een fijngesneden kleine prei van ongeveer 150 

gram door de puree.

eenheid
1 portie

ingrediënten
puree à la minute

150 ml drinkvoeding op 
melkbasis, neutrale smaak

100 ml water

KCAL EIWIT VEZEL

494 16 gr* 0 gr

VOEDINGSWAARDE PER PORTIE

* per 100 gram





- Recept op melkbasis -

Pastasaus Mascarpone-zalm

Bereiding
Roer de mascarpone en de drinkvoeding op melkbasis tot een 

gladde saus. Schep de zalm door de saus. Roer de saus door de 

hete pasta. Naar smaak garneren met blokjes zalm en fijngehakte 

dille.

eenheid
1 portie

ingrediënten
150 ml mascarpone

50 ml drinkvoeding op 
melkbasis, neutrale smaak

100 gram gerookte zalm in 
blokjes

eventueel dille

KCAL EIWIT VEZEL

887 35 gr 0 gr

VOEDINGSWAARDE PER PORTIE





- Recept op melkbasis -

pannenkoeken

Bereiding
Meng de bloem, het ei en de drinkvoeding op melkbasis in een 

kom. Roer het tot een dun, glad beslag dat in een dunne straal 

van de lepel afstroomt. Smelt een klontje boter of margarine in 

een koekenpan. Giet het beslag in de pan en bak de pannenkoek 

aan beide zijden goudbruin. Serveer met beleg naar keuze, 

bijvoorbeeld jam of suiker.

variatietip
Maak hartige variaties, bijvoorbeeld een pannenkoek belegd 

met spek, kaas en/of ham. Gebruik dan drinkvoeding neutrale 

smaak. Serveer de pannenkoeken als dessert met vanille-ijs, 

chocoladesaus en slagroom.

eenheid
3 porties

ingrediënten
1 flesje drinkvoeding op 
melkbasis, neutrale of 
vanillesmaak

100 gram tarwebloem

1 ei

15 gram margarine

KCAL EIWIT VEZEL

277 10,1 gr 0 gr

VOEDINGSWAARDE PER PORTIE





- Recept op melkbasis -

vruchtengebakje

Bereiding
Vul de taartbodem met het energieverrijkte dessert en verdeel 

daarover de bosvruchten. Garneer het gebakje met een toefje 

slagroom.

eenheid
1 portie

ingrediënten
1 kant en klare gebaksbodem 

1 cupje energieverrijkte 
dessert (dieetvoeding) aardbei, 
bosvruchten of vanillesmaak

bosvruchten (vers of vriesvak): 
aardbeien, frambozen, rode 
bessen, bramen of bosbessen.

geklopte slagroom

KCAL EIWIT VEZEL

365 20 gr 2,2 gr

VOEDINGSWAARDE PER PORTIE





- Recept op melkbasis -

muffins met chocoladeglazuur

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180 °C. Laat de boter smelten in een 

kookpan op een laag vuurtje. Breek de eieren in een grote kom. 

Voeg de suiker toe en klop op. Voeg daarna de gesmolten boter en 

200 gram dessert toe en meng opnieuw. Voeg de bloem en de gist 

toe. Vul de muffinvormen voor 2/3 met het mengsel en laat

ongeveer 20 minuten in de oven bakken. Laat ondertussen de 

chocolade au bain-marie smelten. Haal de muffins uit de oven, 

wacht 5 minuten en glaceer ze met de gesmolten chocolade.

eenheid
4 porties

ingrediënten
2 cupjes van 125 
gram energieverrijkte 
dessert (dieetvoeding) 
chocoladesmaak

100 gram tarwebloem

20 gram poedersuiker

30 gram melkchocolade

24 gram boter

2 eieren (100 g)

1 zakje gist

snufje zout

KCAL EIWIT VEZEL

340 12 gr 1 gr

VOEDINGSWAARDE PER PORTIE


