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Protein- og energirike ernæringsprodukter  
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Spiser du nok 
 protein og energi?

Denne brosjyren omhandler 
viktigheten av protein og 
energi, og hvordan Fresubin 
ernæringsprodukter kan hjelpe 
deg til å få i deg den protein- og 
energimengden du behøver ved 
sykdom og redusert appetitt.



Behovet for  
protein

11 egg inneholder 
ca. 80 g protein 
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Protein er et essensielt makronæringsstoff og viktig for at kroppen din skal 
fungere. Protein er byggesten i kroppen og spiller en stor rolle for muskel-
styrke, dannelse av nytt muskelvev, hud og bindevev. Protein spiller også 
en viktig rolle i signaloverføring mellom celler. Ved sykdom og skade er det 
spesielt viktig å ha fokus på proteininntaket for å støtte god sårtilheling, 
opprettholdelse av muskelmasse og immunfunksjon 1).

Vi er avhengige av musklene i mellomgulvet (diafragma) for å puste.  
Disse musklene er, på lik linje med andre muskler i kroppen, avhengige  
av tilførsel av protein fra maten for å fungere optimalt.

Helsedirektoratet2) anbefaler at friske bør ha et inntak på 0,8–1 g protein 
per kg kroppsvekt per dag. Det vil si at en person på 80 kg trenger ca. 80 g 
protein per dag. Dette tilsvarer ca. 300 g rent kjøtt eller 11 egg 3).

Dersom du har dårlig appetitt og spiser lite, er det stor  sannsynlighet  
for at du får for lite protein.
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Eldre trenger cirka 1,1–1,3 g protein per kg kroppsvekt  1), dvs at en eldre på 
80 kg trenger opp til 104 g protein per dag. Dette tilsvarer ca. 400 g rent 
kjøtt eller 15 egg 3).  Syke eldre har ytterligere forhøyet behov for protein, 
estimert til å være mellom 1,2–1,5 g protein per kg kroppsvekt per dag 3). 

Det er anbefalt daglig fysisk aktivitet i kombinasjon med styrketrening for 
eldre personer, i tillegg til det daglige proteininntaket, for å sikre effektivt 
opptak i muskulatur 4).

Syke mennesker trenger 1–1,5 g protein per kg kroppsvekt2), dvs at en 
syk person på 80 kg trenger opp til 120 g protein per dag. Dette tilsvarer 
ca. 450 g rent kjøtt eller 17 egg 3).

15 egg inneholder  
ca. 104 g protein

17 egg inneholder  
ca. 120 gram protein

Dette kan være en stor og uoverkommelig mengde for syke og eldre. 
Protein rike næringsdrikker kan da være et godt supplement eller alter-
nativ for å få i seg nok protein, i tillegg til nok energi og andre viktige 
nærings stoffer.



Gode kilder til protein av høy ernæringsmessig verdi er kjøtt, kylling, 
fisk, egg, melk og melkeprodukter. Når appetitten svikter er det ofte 
disse matvarene man velger bort, selv om kroppen sårt trenger dem. 

Gode kilder 
til protein
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1 flaske Fresubin 2 kcal DRINK à 200 ml tilsvarer  
proteininnholdet i mengden matvarer illustrert under.

Fresubin 2 kcal DRINK er basert på melkeprotein  
og inneholder 20 gram protein per 200 ml.
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3 glass melk (uavhengig av type)

=

ca. 3 egg,
eller

=

ca. 100 gram oksekjøtt,  
eller

=

Fresubin 2 kcal Drink

400 20
45 16

(1680)



Behovet for  
energi
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Energi er kroppens drivstoff. Tilførsel av energi til kroppen gjennom 
energigivende næringsstoffer er helt vesentlig for at prosesser i 
kroppen, som for eksempel muskelsammentrekning, overføring av 
nerve impulser og immunforsvaret skal fungere. Uten energi stopper 
kroppen opp.

Helsdirektoratet 2) anbefaler at voksne med et lavt aktivitets nivå bør  
ha et energiinntak på 30 kcal/kg kroppsvekt. Det vil si at en person  
på 80 kg trenger ca. 2400 kcal per dag. Energi behovet øker med økt 
aktivitet, sykdom og feber og reduseres med alderen 2).

De energigivende næringsstoffene i kosten vår er karbohydrater, fett 
og protein. Selv om protein inneholder energi, skal protein først og 
fremst være en byggesten for muskulatur og livsviktige funksjoner som 
beskrevet på de forgående sider. Det er derfor viktig at energien som 
kommer fra karbohydrater og fett inntas via kostholdet i tilstrekkelige 
mengder for å spare på protein, det vil si sikre at protein ikke blir brutt 
ned og brukt som energi.

19 glass med 
H-melk inneholder 

ca. 2400 kcal



frokost mellommåltid
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Måltider med  
protein og energi

For friske er det ikke noe  problem å få i seg dette volumet,  
men for syke og eldre kan det by på store problemer 
å få til. Proteinrike næringsdrikker kan derfor være 
et godt supplement eller alternativ til måltidene.

Måltidene under viser hvor mye mat du må spise for å få  
i deg 2400 kcal og 120 g protein. Hvert måltid inneholder 
400 kcal og 20g protein.

lunsj mellommåltid

middag kveldsmat



Gode kilder 
til energi
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Gode kilder til energi er vegetabilske oljer, smør, fløte, fete oster, 
nøtter og liknende. Det er fordelaktig å velge vegetabilske kilder til 
energi fremfor  animalske, men det viktigste i forbindelse med en 
sykdomstilstand, er allikevel å sørge for tilstrekkelig energi tilførsel 
uavhengig av kilde.



Sandwich
2 skiver mellomgrovt brød med 
smør, 3 skiver gulost,  
3 skiver skinke, salatblad,  
2 skiver tomat og løk.

1 flaske Fresubin 2 kcal DRINK à 200  ml tilsvarer 
energiinnholdet i mengden matvarer illustrert under.

Fresubin 2 kcal Drink

400 20
45 16

(1680)

6 epler,  
eller

5 glass med appelsinjuice,  
eller
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=

=

=

Fresubin 2 kcal DRINK er meget energirik,  
og inneholder 400 kcal per 200 ml.
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Fresubin – stort utvalg 
av proteinrike 
ernæringsprodukter
Fresubin er en serie medisinske ernæringsprodukter til bruk ved 
sykdomsrelatert underernæring. De kan benyttes både til å forebygge 
vekttap og behandle vekttap og underernæring. 

Fresubin-serien kommer i flere proteinrike varianter med ulikt 
 energi innhold, forskjellige konsistenser og forskjellige indikasjoner. 

Næringssirkelen på siden av flasken angir hvor mye energi, protein,  
fett og karbohydrater hver flaske inneholder.

Når «kakestykket» for protein er mørkeblått, indikerer dette at 
 produktet er proteinrikt. 

På de følgende sidene følger en oversikt over proteinrike Fresubin 
produkter.
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Næringssirkelen på siden av 
produktet viser hvor mye energi, 
protein, fett og karbohydrater 
hvert produkt inneholder.

20 E% Protein

Fresubin 2 kcal Drink

400 20
45 16

(1680)



1 flaske Fresubin 2 kcal DRINK inneholder 

20 gram protein  
og 400  kcal

Fresubin 2 kcal DRINK er en proteinrik og energikonsentrert nærings-
drikk. Denne næringsdrikken har et balansert innhold av protein, fett 
og karbohydrat og inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler 
og sporelementer. Kan benyttes i tillegg til annet matinntak eller som 
eneste næringskilde.

20 E% Protein
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Fresubin 2 kcal Drink

400 20
45 16

(1680)



Kutt opp frukt- og bærtyper som du liker. 

Hell over 1 avkjølt flaske Fresubin  
2 kcal DRINK Aprikos-Fersken eller Vanilje.

Server straks.

Pisk innholdet av 1/2 flaske Fresubin 2 kcal DRINK 
Vanilje med ett egg.

Vend skiver med lyst brød godt i  blandingen.

Stek brødskivene i smør og vend dem deretter  
i en blanding av sukker og kanel.

Serveres lune.

Bland 1/2 dl sitronsaft med 1 flaske Fresubin  
2 kcal DRINK Nøytral.

Tilsett salt, pepper og en spiseskje sukker.

Hell dressingen over en sprø, grønn salat.

Varm opp en flaske Fresubin 2 kcal DRINK  
Tomat-Gulrot i en suppeskål. Tilsett litt crème 
fraîche.

Pynt med noen basilikumblader. 

Ideer med Fresubin 2 kcal DRINK

Fruktsalat

French toast

Mormors dressing

Tomat- og gulrotsuppe med crème fraîche 
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1 flaske Fresubin Protein Energy DRINK inneholder 

20 gram protein  
og 300  kcal

27 E% Protein

Fresubin Protein Energy Drink

300 20
24,8 13,4 

(1260)

Fresubin Protein Energy DRINK er en proteinrik og energirik tilskuddsdrikk. 
Denne næringsdrikken er velegnet som tilskuddsdrikk når man  trenger mye 
protein og litt mindre energi. Anbefalt dosering: opp til 3 flasker per dag.
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Bland 1 banan, 1 kopp fruktjuice (eple-,  
appelsin- eller mangojuice) og en  flaske  
Fresubin Protein Energi DRINK Markjordbær 
i en blender. Kjøres til en glatt masse.

Hell blandingen i et høyt glass. 

Pynt gjerne med friske bær.

Rør sammen 2 egg, 1 ts sukker,  
2 ts potetmel og en flaske Fresubin Protein 
Energy DRINK Vanilje. Rør inn 4 kopper risgrøt  
i blandingen. Dekk til blandingen og la den 
hvile i kjøleskap i ca. 1/2 time.

Stek lappene forsiktig i pannen med smør  
til de er gylne på begge sider. 

Serveres med sukker og syltetøy.

Bland Fresubin Protein Energy DRINK Sjoko-
lade med 2 kuler vaniljeis, 4 cl Amaretto og 
1/2 dl fløte i en blender.

Hell blandingen i et høyt glass.

Pynt gjerne med pisket krem   og litt revet 
sjokolade.

Ideer med Fresubin Protein Energy DRINK

Smoothie med markjordbær

Lapper

Sjokoladeshake
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1 flaske Supportan DRINK inneholder 

20 gram protein  
og 300  kcal

27 E% Protein

300 20
23,2 13,4

(1260)

(EPA+DHA
1,42)

Supportan DRINK er en proteinrik og energirik tilskuddsdrikk med høyt 
innhold av den marine omega 3-fettsyren EPA. Denne næringsdrikken er 
velegnet som tilskuddsdrikk ved kreft, når man trenger mye protein og går 
ned i vekt. Anbefalt dosering: 2 flasker per dag.
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Vaniljeshake med tropisk frukt

200 ml Supportan DRINK Tropefrukt 
avkjølt 

1 kule vaniljeis (60 g)

Ha ingrediensene i en blender. 

Kjør blenderen i 15–20 sekunder 
og server straks. 

Ingredienser

Slik gjør du

416 kcal 
21,8 g protein

per porsjon
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1 flaske Diben DRINK inneholder 

15 gram protein  
og 300  kcal

Diben DRINK er en proteinrik og energirik næringsdrikk med lav 
glykemisk indeks. Denne næringsdrikken er velegnet når blodsukkeret 
blir for høyt ved inntak av vanlige næringsdrikker.

˚Glucides

20 E% Protein
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Grove vafler

~ 260 kcal 
11 g protein

per vaffel
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5–6 vafler:

1 egg

1 flaske Diben DRINK Vanilje

100 g havremel

100 g sammalt finmalt mel

250 ml helmelk og evt. 1 ss rapsolje

Et dryss med kanel

1 ts bakepulver

Pisk egget lett med gaffel, 
og bland resten av ingredi-
ensene litt og litt. Start først 
med de våte ingrediensene, 
deretter rører du inn de tørre 
til du får en jevn masse. 

La røren stå i kjøleskapet i 
noen timer, helst over natten.

Serveres med friske bær, 
syltetøy eller smør og 
brunost.

Serveres helst innen et døgn 
etter at de er ferdig stekt.

Ingredienser Slik gjør du



1 flaske Fresubin YoDrink inneholder 

15 gram protein  
og 300  kcal

Fresubin YoDrink er en proteinrik og energirik næringsdrikk med  yog-
hurtliknende smak. Denne næringsdrikken er velegnet når man ønsker 
en frisk og syrlig smak.

20 E% Protein
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Hell en flaske Fresubin YoDrink Bringebær i en 
plastbeholder og sett i  fryseren. 

Rør godt rundt hver annen time. Settes tilbake 
i fryseren til massen er fast og luftig.

Tas ut ca. 15 minutter før bruk. Spises som den 
er. Pynt gjerne med ferske bringebær.

Bland innholdet i en flaske Fresubin YoDrink 
Aprikos-Fersken med 1 frossen banan,  
1 fersken og 1 fersk aprikos.  
Kjøres i en food prosessor.

Hell innholdet i en skål. 

Bløt en plate gelatin i kaldt vann i ca. 10  min. 
Ta gelatinen opp av vannet og smelt den i en 
skål i et vannbad. Bland gelatin med en flaske 
 Fresubin YoDrink Sitron.

Hell i serveringsglass og la den avkjøles  
i 2 timer. 

Serveres med revet sitronskall og krem.

Syrlig bringebæris

Yoghurtis

Sitronfromasj

Ideer med Fresubin YoDrink
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1 beger Fresubin 2 kcal Crème inneholder 

12,5 gram protein  
og 250  kcal

Fresubin 2 kcal Crème er en proteinrik og energikonsentrert 
næringskrem. Denne næringskremen er velegnet som alternativ til 
proteinrik næringsdrikk når man ønsker variasjon i konsistens eller 
ved svelgeproblem.

Fresubin 2 kcal Crème

250 12,5
28,1 9,8

(1050)

28*

20 E% Protein
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Fresubin YoCrème er en proteinrik og energirik næringskrem. Denne 
næringskremen er velegnet som alternativ til proteinrik nærings drikk 
når man ønsker variasjon i konsistens og en mer frisk og syrlig yog-
hurtlignende smak.

1 beger Fresubin YoCrème inneholder

9,4 gram protein  
og 188  kcal
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20 E% Protein



1 porsjonspose Fresubin Protein POWDER inneholder 

10 gram protein  
og 41  kcal

Fresubin Protein POWDER er mysebasert proteinpulver velegnet til 
berikning av f.eks melk, yoghurt, grøt, supper og sauser. En porsjonspose 
eller 2 måleskjeer blandes direkte ut i disse matvarene.

Fresubin Protein Powder

41 10
0,12

(173)

≤0,12

98 E% Protein
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320 kcal 
18 g protein
per porsjon

~ 323 kcal 
21 g protein
per porsjon

1–2 porsjoner

1,5 dl yoghurt naturell 3 %

1 dl frosne bær (f.eks. jordbær,  
bringebær, blåbær, molte) 

2 måleskjeer eller 1 porsjonspose 
 Fresubin Protein POWDER 

1 ss fløte

1 ss flytende honning

1 dl melk,  
(tilpasses etter ønsket konsistens)

1 porsjon 

1 dl havregryn 

2 dl helmelk

0,5 krm salt 

2 måleskjeer eller 1 porsjonspose 
 Fresubin Protein POWDER

Bland alt og fyll på med melk 
til ønsket konsistens.

Rør sammen.

Bland havregryn, salt og melk.

Varm i mikrobølgeovn på full 
effekt i 2 minutter. 

La grøten bli noe avkjølt og bland 
inn proteinpulveret. 

Ingredienser Ingredienser

Slik gjør du

Slik gjør du

Bærsmoothie Havregrynsgrøt 
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Blåreseptforskriften 

§ 6 Stønad til «Næringsmidler til spesielle medisinske formål»  
gis på følgende indikasjoner: 

1. Sykelige prosesser som affiserer munn, svelg og spiserør og som   
 hindrer tilførsel av vanlig mat. Sykelige prosesser som affiserer mage  
 eller tarm, og som hindrer opptak av viktige nærings stoffer.  
 Stoff skiftesykdom  (metabolsk sykdom).  Behandlingsrefraktær  epilepsi  
 (ketogen diett).

2. Laktoseintoleranse, melkeproteinintoleranse eller melkeallergi hos barn  
 under 10 år.

3. Fenylketonuri (Føllings sykdom).

4. Behandling av kreft/immunsvikt eller annen sykdom som  medfører  
 så sterk svekkelse at næringstilskudd er påkrevd.

Blåresept på næringsmidler til spesielle medisinske formål, med unntak 
for produkter under punkt 3, må følges av en individuell søknad som 
skal sendes til  HELFO. Eget  søknadsskjema for  næringsmidler finnes på  
www.helfo.no

Lege (inkludert fastlege) kan søke om individuell stønad til nærings-
midler på vegne av pasienter. Se over for hvilke tilstander som krever 
søknad. Hvis pasienten selv søker om stønad må det legges ved en 
erklæring fra lege som dokumenterer at de ulike vilkårene er oppfylt. 

Medisinske ernærings-
produkter kan dekkes på 
 BLÅ RESEPT! 
Alle produkter i denne brosjyren er definert som 
 «Næringsmidler til spesielle  medisinske formål»  
og kan forskrives på blå resept.
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Godkjenning
Alle produktene er klassifisert som næringsmidler til spesielle 
medisinske formål og er godkjent av Mattilsynet for salg i Norge. 

Refusjon
Alle produktene kan forskrives på blå resept av lege (inkludert 
fastlege). Spesialist må søke for produkter som ikke er oppført 
på HELFOs produkt- og pris liste med begrunnelse på at andre 
produkter ikke er egnet.

Oppbevaring
Alle produktene skal oppbevares i romtemperatur mellom  
15–25 oC. Oppbevaring i kjøleskap opp til 1 måned er mulig.  
Serveres best avkjølt. Bør ristes før bruk. 

Holdbarhet av åpnet pakning
Etter at pakningen er åpnet, bør innholdet inntas innen 24 timer, 
da smaken deretter forringes. 

Halal og kosher sertifisert  
Alle produktene omtalt i denne brosjyren  
er halal og kosher sertifiserte. 
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Næringen du behøver med smaken du vil ha

Fresubin finnes i et stort utvalg av protein- og energirike  
næringsprodukter. Fresubin-produktene finnes i mange gode  
smaksvarianter, så det bør være lett å finne en favoritt.
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