
Recept och tips 
med Fresubin® Protein Powder



Proteinberika den vanliga maten eller inspireras av nya recept!

Fresubin Protein Powder är ett proteinpulver som är enkelt att tillsätta i vanlig mat, det löser sig lätt och förändrar 
inte smaken på maten/drycken.

Allmänna anvisningar om berikning med Fresubin Protein Powder

Kall mat och dryck (under 70 °C)
Rör i 2-3 skopor (10-15 g) eller en portionspåse (11,5 g) i 150 ml vätska eller 150 g mat.

Varm mat och dryck (över 70 °C)
Lös upp 2-3 skopor (10-15 g) eller en portionspåse (11,5 g) i en liten mängd rumstempererad vätska (25-50 ml). 
Tillsätt blandningen till 150 ml varm vätska eller 150 g mat direkt innan servering (max 10 minuter innan servering). 
Koka inte upp efter att Fresubin Protein Powder har tillsats.

Olika maträtter fungerar olika bra att värmehålla, t.ex. såser och soppor berikade med proteinpulvret bör serveras 
direkt, men exempelvis köttfärslimpa (se recept sid 6) kan värmehållas och även frysas ned och värmas upp igen. 

För ännu mer energi, byt ut mjölken i recepten mot Fresubin 2 kcal Drink Neutral.



Extra läcker chokladmjölk

Ingredienser 1 portion
1,5 dl standardmjölk 3 %
2 skopor eller 1 portionspåse Fresubin Protein Powder
1,5 msk valfritt chokladdryckspulver

Ingredienser 6-7 portioner
1 liter standardmjölk 3 %
1,5 dl Fresubin Protein Powder
1,5 dl valfritt chokladdryckspulver

Tillagning
Blanda chokladdryckspulver och mjölk och värm till lagom 
temperatur. Rör ned proteinpulvret.

DRYCKERSolskenssmoothie

Ingredienser 1 portion
0,5 dl kvarg 10 %
0,5 dl ovispad vispgrädde
2 skopor eller 1 portionspåse Fresubin Protein Powder
2 msk koncentrerad apelsinjuice
1 msk socker

Ingredienser 10 portioner
5 dl kvarg 10 %
5 dl vispgrädde
3 dl Fresubin Protein Powder
3 dl koncentrerad apelsinjuice
1,5 dl socker

Tillagning
Blanda alla ingredienser och servera i fina glas.

Tips! Garnera med 
några frysta hallon, 
smakar gott och 
håller drycken kall.

~250 kcal,  

15 g protein 

per portion

~360 kcal,  

15 g protein 

per portion

Tips! Vid festliga 
tillfällen, spritsa 
över lite sprut-
grädde och pudra 
med choklad-
dryckspulver.



Proteinrik välling

Ingredienser 1 portion
1 dl godmorgonvälling (pulver)
2 dl mjölk
1 msk vispgrädde 3 %
2 skopor eller 1 portionspåse Fresubin Protein Powder

Tillagning
Blanda välling, mjölk och grädde, 
värm till lagom temperatur och 
rör ned proteinpulvret.

DRYCKER

Bärsmoothie

Ingredienser 1-2 portioner
1,5 dl naturell yoghurt 3 %
1 dl frysta bär (t.ex. jordgubb, hallon, blåbär, hjortron)
2 skopor eller 1 portionspåse Fresubin Protein Powder
1 msk ovispad vispgrädde
1 msk flytande honung
1 dl mjölk, ca. (anpassa efter konsistens)

Tillagning
Mixa allt och fyll på med mjölk till önskad konsistens. 
Rör om.

Hälsokicksdrink

Ingredienser 1-2 portioner
1 liten morot, riven
1 banan
1 msk pressad citronjuice
1 liten bit färsk ingefära, riven
1 näve babyspenat
1 msk chiafrön (eller t.ex. linfrön)
1 msk gojibär
1 dl apelsinjuice
1 dl naturell yoghurt 3 %
2 skopor eller 1 portionspåse Fresubin Protein Powder

Tillagning
Blanda allt i en mixer och kör till slät konsistens.

~380 kcal,  

26 g protein 

per portion

~380 kcal,  

20 g protein 

per recept

~320 kcal,  

18 g protein 

per portion



DESSERTChoklad- och moccakräm

Ingredienser 6 portioner
2,5 dl kvarg 10 %
2 dl ovispad vispgrädde
1,5 dl valfritt chokladdryckspulver
0,5 msk snabbkaffe
60 g Fresubin Protein Powder

Tillagning
Blanda alla ingredienser. Låt stå 5 min i kylskåp så 
kaffepulvret löser sig helt. Servera i fina glas, små koppar 
eller skålar. Garnera med riven choklad.

Proteinrik vispgrädde

Ingredienser 1 portion
1 dl  ovispad vispgrädde 
1 tsk vaniljsocker
2 skopor eller 1 portionspåse Fresubin Protein Powder

Tillagning
Vispa grädde och vaniljsocker med elvisp till önskad 
konsistens och rör ned proteinpulvret. 

Kan serveras tillsammans med exempelvis fruktsallad, 
kladdkaka, chokladmousse,  nyponsoppa, äppelpaj m.m.

Snabbglass med jordgubb

Ingredienser 3-4 portioner
250 g frysta jordgubbar (eller annan frukt)
2 dl yoghurt 10 %
2 msk flytande honung
lite pressad lime
mynta efter smak
2 skopor eller 1 portionspåse Fresubin Protein Powder

Tillagning
Blanda alla ingredienser i en mixer. Servera direkt eller frys 
in och servera senare.

~320 kcal,  

15 g protein 

per portion

~100 kcal,  

5 g protein 

per portion

~420 kcal,  

10 g protein 

per portion



Potatismos

Ingredienser 1 portion
3 st mellanstora skalade potatisar
En skvätt standardmjölk 3 %
2 msk smör
Vitpeppar, salt
5 skopor Fresubin Protein Powder

Tillagning
Koka potatisarna. Mixa med en skvätt mjölk och smöret. 
Krydda med vitpeppar och salt efter smak.
Rör ned proteinpulvret. 

MAT-
RÄTTER

Köttfärslimpa

Ingredienser 2 portioner
300 gram köttfärs (blandfärs)
1 ägg
1,5 dl matlagningsgrädde 15 %
1 liten gul lök (finhackad)
lite svartpeppar, salt 
4 skopor eller 2 portionspåsar Fresubin Protein Powder

Tillagning
Blanda ihop alla ingredienser så att det blir en jämn smet.
Klicka ut smeten i mitten av en ugnsform. Forma till en 
limpa. Lägg några smörklickar ovanpå.

Grädda köttfärslimpan mitt i ugnen i 175°C 45-60 minuter 
så att den blir genomstekt och får lite färg.

Servera med potatis, gräddsås, ärtor och lingonsylt.
Köttfärslimpan kan värmehållas eller sparas i kylskåp och 
även frysas ned och serveras vid ett senare tillfälle. 

Havregrynsgröt

Ingredienser 1 portioner
1 dl havregryn
2 dl vatten
0,5 krm salt
2 skopor eller 1 portionspåse Fresubin Protein Powder

Tillagning
Blanda havregryn, salt och vatten. Värm i micro på full 
effekt i 2 minuter. Blanda i proteinpulvret när gröten 
svalnat något.

~500 kcal,  

40 g protein 

per portion

~570 kcal,  

25 g protein 

per portion

~160 kcal,  

14 g protein 

per portion



Ugnspannkaka

Ingredienser 4 portioner
3 dl vetemjöl
0,5 tsk salt
7 dl standardmjölk 3 %
4 st ägg
5 skopor Fresubin Protein Powder

Tillagning
Blanda vetemjöl och salt.
Vispa i mjölk, ägg och proteinpulver. 
Häll ut i en ugnsform, grädda i 225 °C i 30 min  eller tills 
pannkakan fått fin färg. 
Servera med lingonsylt.

Lasagne

Ingredienser 4 portioner
500 g blandfärs eller nötfärs
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
500 g krossade tomater
3 msk tomatpuré
6 st lasagneplattor
7 dl standardmjölk 3 %
2 msk vetemjöl
2 msk flytande smör/ margarin
100 gram riven ost 28 %
peppar, basilika, paprikapulver, chili
4 skopor Fresubin Protein Powder

Tillagning
Stek färs, hackad gul lök och vitlök. Ta av från värmen.
Blanda 4 skopor proteinpulver i de krossade tomaterna, häll 
på tomatpuré – häll i stekpannan tillsammans med resten. 
Krydda med peppar, paprikapulver och basilika efter smak. 

Gör såsen: smält smör, häll på mjölk och låt det börja 
puttra. Tillsätt sedan riven ost men låt inte såsen koka då 
den kan bli grynig. 

I ugnsformen: lägg i tre plattor, häll på hälften av såsen. 
Tillsätt sedan färsen och lägg på tre plattor till. Häll på 
resten av såsen. 

Tillaga i ugn 150 °C i 30 minuter. Lasagnen kan 
värmehållas eller sparas i kylskåp och även frysas ned och 
serveras vid ett senare tillfälle. 

MAT-
RÄTTER

~680 kcal,  

45 g protein 

per portion

~340 kcal,  

22 g protein 

per portion



Fresubin® Protein Powder
Fresubin Protein Powder är pulver som enkelt blandas i mat eller dryck för att öka det 
dagliga proteinintaget hos personer med ökat proteinbehov eller vid ett otillräckligt 
proteinintag. Fresubin Protein Powder kan till exempel användas till personer med:
sår, cancer, brännskada, dialysbehandling, gastric bypass eller till äldre personer.

• Hög mängd högkvalitativt vassleprotein - 97 E %
• Neutral smak – påverkar inte smaken på mat och dryck
• Lättlösligt – Kan med enkelhet blandas i både mat och dryck
• Enkel att dosera – använd portionsförpackningen eller doseringsskopan som följer 

med i burken

1 PORTIONSPÅSE á 11,5 g pulver
= 10 g protein 

1 SKOPA (medföljer i burken) á 5 g pulver

= 4,4 g protein

BESTÄLLNING
 Varu.nr. Art.nr. 
Produkt Tamro/Apotek Leverantör Antal/förp.
Burk  822547 7953401 1 x 300 g
Kartong portionspåsar  822724 7958401 40 x 11,5 g

Fresenius Kabi AB

Tel: 020-116 68 44

kundservice@fresenius-kabi.com
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