NUTRIDRINK crÈme
2 KCAL PROTEIN
*

20g

eiwit

variatie

tips

NUTRIDRINK CRÈME
2 KCAL PROTEIN*
MOKKASMAAK

voor nutridrink Crème

2 kcal Protein*

- Strooi pure hagelslag
over de crème
- Voeg een eetlepel jam toe

bananensensatie

400

- Voeg een eetlepel jam
of vruchtensaus toe

vanilleplezier

- Strooi pure hagelslag
of vruchtenhagel over de crème

kcal

- Strooi pinda’s of stukjes
noot over de crème

bosvruchtencocktail
NUTRIDRINK CRÈME
2 KCAL PROTEIN*
BOSVRUCHTENSMAAK

*Bespreek met de voorschrijver
welke variatietips u kunt gebruiken.

chocoladegenot

NUTRIDRINK CRÈME
2 KCAL PROTEIN*
CHOCOLADESMAAK

- Strooi pure hagelslag
over de crème
- Strooi pinda’s of stukjes
noot over de crème

NUTRIDRINK CRÈME
2 KCAL PROTEIN*
BANANENSMAAK

serveersuggestie

crèmeflip

mokka break

- Voeg een eetlepel jam
of vruchtensaus toe

NUTRIDRINK CRÈME
2 KCAL PROTEIN*
VANILLESMAAK

- Voeg een eetlepel jam
of vruchtensaus toe
- Strooi pure hagelslag of
vruchtenhagel over
de crème

•
•
•

Nutridrink Crème 2 kcal Protein vanillesmaak
Scheutje limonadesiroop
Eventueel (vers) fruit en slagroom voor garnering
BEREIDING

Schenk een half cupje Nutridrink Crème 2 kcal Protein
vanillesmaak in een glaasje. Voeg een scheutje limonadesiroop toe en doe de andere helft van Nutridrink Crème 2
kcal Protein er boven op. Garneer eventueel met fruit en
slagroom voor een feestelijk resultaat.

•
•
•

Nutridrink Crème 2 kcal Protein mokkasmaak
2 speculaaskoekjes in stukjes
Eventueel koek- of speculaaskruiden en slagroom
voor garnering
BEREIDING

voor meer

variatie
1

Doe 1 verkruimeld speculaasje in een glaasje. Voeg een
half cupje Nutridrink Crème 2 kcal Protein mokkasmaak
toe. Strooi de overige speculaaskruimels erover en dek
af met de resterende Nutridrink Crème 2 kcal Protein.
Garneer eventueel met een toef slagroom en strooi wat
koek- of speculaaskruiden over de slagroom.

met koek- of
speculaaskru
imels!

2

Voeg muesli of
havermout toe

Voeg vers/diepvries
fruit toe

3
Strooi cacaopoeder
of chocoladesnippers
over de crème

4
Strooi kokossnippers
over de crème

5
Strooi koek- of
speculaaskruiden
over de crème

6
Schenk wat
chocoladesaus over
de crème

7
Verwarm in de magnetron
en voeg een bolletje
(slagroom)ijs toe

Banaan

8
Doe de vanille variant
(60 minuten) in de
vriezer en voeg (warme)
chocoladesaus toe of een
scheutje koffie

PROBEER en VARIeER
met deze 5 smaken!

Bosvruchten

Vanille

9
Serveer met een
toef slagroom

Mokka

Chocolade

10
Voeg 2 eetlepels
yoghurt toe voor een
frisse smaak

Wilt u meer informatie of advies?
Neem dan contact op met onze diëtisten van Nutricia Medische Voedingsservice:
0800-022 33 22 (gratis, op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)
medischevoeding@nutricia.com • www.nutriciamedical.nl
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mokka crème

