
God smak. 
Når ingenting 
smaker.
Informasjon om Fresubin næringsdrikker
– med oppskrifter og tips for bruk
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Fresubin – næringsdrikker
Fresubin er en serie medisinske næringsmidler i form av både  
drikker, kremer og beriknings produkter til bruk  når mat og drikke  
ikke smaker, og det er viktigere enn noen gang å få i seg nok næring.  
De kan benyttes både til å forebygge vekttap, behandle vekttap og 
underernæring.

Produktene kommer i et stort utvalg av smaker.

Se flytskjema side 14–16 for valg av egnet produkt.

Medisinske næringsmidler skal brukes under medisinsk  
veiledning.!

Alle våre 
næringsdrikker har 
blå kork, for enkel 

gjenkjenning.
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fresubin.no
På denne nettsiden, tilrettelagt for deg som bruker, får du en oversikt 
over alle våre produkter. Du finner også et utvalg av smakfulle og enkle 
oppskrifter, informasjon om kosthold og helse samt personlige 
historier fra tidligere brukere av næringsdrikker. 

Produkter

Enkelt produktsøk 

Oppskrifter

Enkle oppskrifter

Kosthold og helse

Fokus på alderdom og kreft
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2400 kcal per dag

Behovet for energi
Energi er kroppens drivstoff og tilføres kroppen gjennom energigivende 
næringsstoffer (karbohydrater, fett og protein).

Anbefalt energiinntak

Tommelfingerregel: 30 kcal/kg kroppsvekt per dag 1

Energibehovet er individuelt og øker med økt aktivitet, sykdom og feber. 
Energibehovet reduseres med alderen.1

Det kan være vanskelig å oppnå denne energianbefalingen  
for de som har dårlig appetitt og spiser lite. Næringsdrikker 
kan da være et godt supplement eller alternativ til måltidene. 

80 
kg

1) Kosthåndboken. Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. 2012. IS 1972
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Kilder til energi
1 flaske Fresubin 2 kcal DRINK inneholder 400 kcal og tilsvarer
energiinnholdet i hvert av måltidene illustrert under.

Lunsj

Middag

Frokost

=

=

=
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Behovet for protein
Protein er et essensielt næringsstoff og viktig for at kroppen din skal 
fungere.1

Det kan være  vanskelig å oppnå denne proteinanbefalingen  
for de som har dårlig appetitt og spiser lite. Proteinrike nærings - 
 drikker kan da være et godt supplement eller alternativ for å få  
i seg nok protein.

Anbefalt proteininntak

Tommelfingerregel: 1 g/kg kroppsvekt per dag 1 

Proteinbehovet er individuelt og øker med  
økt aktivitet, sykdom og med alderen.1

80 g protein per dag

80 
kg

1) Kosthåndboken. Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. 2012. IS 1972
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Kilder til protein
1 flaske Fresubin 2 kcal DRINK inneholder 20 g protein og tilsvarer 
proteininnholdet i mengden matvarer illustrert under.

ca. 100 gram oksekjøtt, eller

3 glass melk

=

=

=

ca. 3 egg, eller
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Fresubin 2 kcal DRINK med og uten fiber er en protein- og energirik 
næringsdrikk. Denne næringsdrikken har et balansert innhold av 
protein, fett og karbohydrat og inneholder alle essensielle 
vitaminer, mineraler og sporelementer. Kommer i et stort utvalg 
av smaker.

Fresubin 2 kcal DRINK

Et godt førstevalg  
med og uten fiber

Protein

20 g
Energi

400 kcal

Per 200 ml
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Serveringstips

INGREDIENSER

• 200 ml Fresubin 2 kcal Fibre DRINK 
Cappuccino

• 1 ts pulverkaffe
• Kremtopp

FREMGANGSMÅTE

Hell Fresubin 2 kcal Fibre DRINK 
Cappuccino i en kjele og varm 
forsiktig opp (skal ikke koke). Tilsett 
pulverkaffe og visp i ca. 20 sekunder. 
Hell over i en kopp og server med 
pisket krem.

INGREDIENSER

• 125 ml Fresubin 2 kcal DRINK 
Vanilje (iskald)

• Sesongens frukt  
f. eks. 1 plomme, 1/2 eple, 10 druer

FREMGANGSMÅTE

Kutt opp frukt i passe biter.  
Velg gjerne sesongens frukt.
Hell over Fresubin 2 kcal DRINK 
Vanilje. Server straks.

Energi- og proteininnhold  
per porsjon 

410 kcal

20 g protein

Tilberedningstid 
< 5 min

Energi- og proteininnhold  
per porsjon 

329 kcal

13 g protein

Tilberedningstid 
< 5 min

VARM CAPPUCCINO FRUKTSALAT
Fo

to
: S

hu
tt

er
st

o
ck

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
o

ck



10

Serveringstips

INGREDIENSER

• 200 ml Fresubin 2 kcal Fibre 
DRINK Sitron (iskald)

• 3 ss is (mangosorbet)
• 1/2 banan

FREMGANGSMÅTE

Bland alle ingrediensene i en blender 
og miks sammen. Hell blandingen i 
et glass. Pynt gjerne med 
sitronmelisse. Kan også fryses til is.

INGREDIENSER

• 200 ml Fresubin 2 kcal DRINK 
Aprikos-Fersken

• 1 dl lettkokte havregryn
• Topping (kan sløyfes):  

1/4 appelsin, 5-6 hakkede mandler 
1 ts flytende honning

FREMGANGSMÅTE

Bland havregryn og Fresubin 2 kcal 
DRINK i en gryte og varm opp på 
medium varme til du får en jevn grøt. 
Rør jevnlig. Skal ikke koke. Ha grøten  
i en skål og fordel appelsinbiter og 
mandler på toppen.

Energi- og proteininnhold  
per porsjon 

500 kcal

21 g protein

Tilberedningstid 
< 5 min

Energi- og proteininnhold  
per porsjon 

660 kcal

27 g protein

Tilberedningstid 
< 10 min

FRUKTSHAKE HAVREGRØT MED APPELSIN
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Serveringstips

INGREDIENSER

• 1 pose Rett i koppen  
Kremet kyllingsuppe

• 120 ml kokende vann
• 100 ml Fresubin 2 kcal DRINK  

Nøytral

FREMGANGSMÅTE

Hell posens innhold i en kopp og hell 
det kokende vannet over. Rør godt 
om og la det stå i 3 minutter. Tilsett 
Fresubin 2 kcal DRINK og rør godt 
om. Andre varianter av Rett i koppen 
supper kan også brukes.

INGREDIENSER

• 200 ml Fresubin 2 kcal Fibre 
DRINK Sjoko lade

• 1 ts kakaopulver
• 3 ss kremfløte

FREMGANGSMÅTE

Bland alle ingrediensene i en 
kasserolle og varm forsiktig opp (skal 
ikke koke). Hell blandingen i et krus. 
Pynt gjerne med pisket krem   og litt 
revet sjokolade.

Energi- og proteininnhold  
per porsjon 

290 kcal

13 g protein

Tilberedningstid 
< 5 min

Energi- og proteininnhold  
per porsjon 

538 kcal

22 g protein

Tilberedningstid 
< 5 min

KREMET KYLLINGSUPPE VARM KAKAO
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Serveringstips

INGREDIENSER

• 2 dl Fresubin 2 kcal DRINK 
Asparges

• 2 dl grønnsaks- eller hønsebuljong 
(utblandet)

• 0,5 ss sitronsaft

FREMGANGSMÅTE

Kok opp buljongen. Hell buljongen i 
en skål og tilsett sitronsaften. Tilsett 
så Fresubin 2 kcal DRINK Asparges. 
Rør lett sammen og server straks. 
Suppen kan varmes opp ytterligere, 
men skal ikke koke.

INGREDIENSER (gir 2 porsjoner)

• 2 dl Fresubin 2 kcal Fibre DRINK 
Vanilje

• 50 g frossen mango/ananas i biter
• 1 appelsin
• 1/2 banan
• 1 ts sitronsaft

FREMGANGSMÅTE

Ha alle ingrediensene i en blender. 
Kjør blenderen til du har ønsket 
konsistens. Hell smoothien over i 
passende glass og nyt! Du kan gjerne 
sette smoothien i fryseren en times tid.   

Energi- og proteininnhold  
per porsjon 

416 kcal

22 g protein

Tilberedningstid 
< 10 min

Energi- og proteininnhold  
per porsjon 

274 kcal

11 g protein

Tilberedningstid 
< 10 min

ASPARGESSUPPE FRUKTSMOOTHIE
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Serveringstips

INGREDIENSER

• 50 ml Fresubin 2 kcal DRINK 
Skogsbær

• 30 g bringebærsaus
• 100 g riskrem
• 5 g hakkede, skåldede mandler til 

pynt (kan sløyfes)

FREMGANGSMÅTE

Bland bringebærsausen med 
Fresubin 2 kcal DRINK Skogsbær. 
Hell sausen over riskremen og 
server. Strø eventuelt de hakkede 
mandlene over.

INGREDIENSER

• 200 ml Fresubin 2 kcal Fibre DRINK 
Nøytral

• Krydderblanding: 
1 ts kanel, 1/2 ts kardemomme/
muskatnøtt, 1/4 ts nellik,  
1/4 ts ingefær

• Raspet appelsinskall til pynt  
(kan sløyfes)

FREMGANGSMÅTE

Varm forsiktig opp Fresubin 2 kcal Fibre 
DRINK Nøytral i en kjele (skal ikke koke)  
og rør inn krydder blandingen ved svak 
varme i noen minutter. 

Energi- og proteininnhold  
per porsjon 

320 kcal

9 g protein

Tilberedningstid 
< 5 min

Energi- og proteininnhold  
per porsjon 

400 kcal

20 g protein

Tilberedningstid 
< 5 min

RISKREM MED BÆRSAUS VARMENDE VINTERDRIKK
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Flytskjema for valg av egnet produkt

Fresubin 2 kcal Fibre DRINK 
Fresubin 2 kcal DRINK

• 11 smaker

• Med og uten fiber

• 200 ml og 125 ml flasker

Spiser ikke tilstrekkelig. Behov for næringstilskudd

Et godt førstevalg
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Flytskjema for valg av egnet produkt

Fresubin Energy Fibre DRINK 
Fresubin Energy DRINK

Behov for mindre energi og protein. 
Med og uten fiber

Diben DRINK

Behov for en mindre  
søt næringsdrikk

Fresubin Jucy DRINK

Ønske om en juicelignende 
smak.  
Obs! Mangler fett. Må derfor ikke 
benyttes som eneste næringskilde

Fresubin Protein Energy DRINK

Behov for mye protein, men 
mindre energi.  
Obs! Anbefales brukt som tilskudd

Spiser ikke tilstrekkelig. Behov for næringstilskudd

Alternativ

Fresubin 2 kcal Crème 
Fresubin YOcrème 
Fresubin Dessert Fruit

Behov for eller ønske om  
annen konsistens

Fresubin YoDRINK

Ønske om syrlig og frisk 
yoghurtlignende smak
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Spiser ikke tilstrekkelig. Behov for næringstilskudd

Berikningsprodukter

Fresubin 5 kcal Shot

For tilførsel av ekstra energi i form av fett.  
Inntas i volum på maks 30 ml opptil 4 ganger 
per dag

Calshake

For tilførsel av ekstra energi, til utblanding i melk

Fresubin Protein POWDER

Til proteinberikning av mat og drikke. 
Finnes både som eske med doseringsposer  
og boks med løst pulver

Berikningsproduktene inneholder kun energi eller protein  
og er ikke ernæringsmessig komplette. De må derfor ikke  
benyttes som eneste næringskilde.!
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Serveringstips med Fresubin Protein POWDER

INGREDIENSER (1–2 porsjoner)

• 1,5 dl yoghurt naturell 3 %
• 1 dl frosne bær 
• 2 måleskjeer eller 1 porsjons - 

 pose  Fresubin Protein POWDER 
• 1 ss fløte
• 1 ss flytende honning
• 1 dl melk (tilpasses etter ønsket 

konsistens)

FREMGANGSMÅTE

Bland alt og fyll på med melk til 
ønsket konsistens.
Rør sammen.

INGREDIENSER (1 porsjon) 

• 1 dl havregryn 
• 2 dl helmelk
• 0,5 krm salt 
• 2 måleskjeer eller 1 porsjons-  

pose  Fresubin Protein POWDER

FREMGANGSMÅTE

Bland havregryn, salt og melk.
Varm i mikrobølgeovn på full effekt  
i 2 minutter.
La grøten bli noe avkjølt og bland inn 
proteinpulveret. 

Energi- og proteininnhold  
per porsjon 

~ 320 kcal

18 g protein

Tilberedningstid 
< 5 min

Energi- og proteininnhold  
per porsjon 

~ 323 kcal

21 g protein

Tilberedningstid 
< 5 min

BÆRSMOOTHIE HAVREGRYNSGRØT 
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Halal og kosher 
sertifisert

Alle produktene* omtalt 
i denne brosjyren er halal 
og kosher sertifiserte.

* unntatt Calshake

Praktiske opplysninger om  
våre medisinske næringsmidler

Nytes 
avkjølt

18

Oppbevaring

Ved lagring over  
tid oppbevares 
næringsmidlene  
best i temperatur  
mellom 15–25 grader.
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Oppbevaring 
Alle våre næringsmidler kan oppbevares ved romtemperatur så lenge de er 
uåpnet. 

De fleste av våre produkter kan oppbevares kjølig i inntil 1 måned. Etter  
åpning kan produktene oppbevares inntil 24 timer (Fresubin 5 kcal Shot  
kan oppbevares inntil 14 dager) i kjøleskap. Etter 24 timer vil smaken og 
konsistensen på produktet kunne forringes.

Pulver oppbevares tørt. Åpnet boks bør brukes innen 2 måneder.

Aldersindikasjon 
Næringsmidlene omtalt her er ikke egnet til barn under 3 år og må benyttes  
med forsiktighet til barn under 6 år.

Det finnes egne produkter til barn. Frebini næringsdrikker egner seg for barn 
mellom 1-12 år.

Dosering 
Anbefalt dosering varierer fra produkt til produkt. Generelt anbefaler vi minimum 
1-2 næringsdrikker per dag i tillegg til vanlig mat for å oppnå ønsket effekt. 

Les mer på fresubin.no om anbefalt dosering for hvert enkelt produkt.

Hvor lenge bør man bruke næringsdrikker? 
Generelt sett så er det viktig å innta produktene i tilstrekkelig mengde, regelmessig 
og over tid for å få ønsket effekt. Man bør bruke næringsdrikker så lenge man ikke 
klarer å spise tilstrekkelig og ikke klarer å opprettholde ønsket vekt.
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Medisinske næringsmidler  
kan dekkes på BLÅ RESEPT! 
Alle produkter i denne brosjyren er definert som «Næringsmidler 
til spesielle medisinske formål» og kan forskrives på blå resept.

Hvem kan søke?
Legen din må søke Helfo på dine vegne om  å få refundert utgifter til 
medisinske næringsmidler. Både fastlege og sykehuslege kan søke. 

I tillegg må legen skrive resept på «Næringsmidler til spesielle medisinske 
formål», men behøver ikke spesifisere produkt på resepten. 

Les mer om 
næringsmidler  

på blå resept på 
fresubin.no
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Hvem kan få nærings-
drikker på blå resept?

Følgende kan gi grunnlag for refusjon av næringsdrikker til voksne  
og barn:

For å få innvilget søknad om medisinske næringsmidler på blå resept, må du ha 
en sykdom eller tilstand som ligger til grunn. Sykdommen må ha gått inn i en 
langvarig fase, og det må være behov for langvarig bruk av næringsmiddelet.

Vilkåret om langvarig fase og langvarig bruk gjelder 
ikke ved svangerskapsrelaterte sykdommer.

Sykelige prosesser 
som affiserer 
munn, svelg og 
spiserør og som 
hindrer tilførsel  
av vanlig mat

Sykelige prosesser 
som affiserer 
mage eller tarm  
og hindrer opptak 
av viktige 
nærings   stoffer

Kreft/immunsvikt 
som medfører så 
sterk svekkelse at 
næringsmidler er 
nødvendig

Annen sykdom 
som gir så sterk 
svekkelse at 
næringsmidler  
er nødvendig

I tillegg kan barn under 10 år med laktoseintoleranse få dekket 
næringsdrikker på blå resept.!
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…den med blå kork.
Når ingenting smaker.


