Frokostsmoothie
1 dl yoghurt naturell
1 dl lettmelk
20 g mandler
3 ss eplesyltetøy (ca 50 g)
2 ss (10 g) havregryn
Ev. sukker og kaneldryss
Stavmikses godt (ev. kan du finmale/stavmikse
mandlene på forhånd) og serveres straks, gjerne med
kaneldryss på toppen hvis du liker det.
Syltetøy kan byttes ut med å bær eller frukt.

1 porsjon gir 370 kcal, 13 g protein og 4 g fiber

Hurtig-smutti (1 porsjon)
Du får kjøpt ferdigblandet smoohtie-varianter
smoohtie
– og mikset med vaniljekesam, har du en herlig
og frisk proteinrik drikk på under 30 sekunder.
1 dl mango-pasjonsfrukt
pasjonsfrukt smoothie (eller andre typer etter smak og behag!)
1 dl Kesam vanilje (ev. vaniljeyoghurt)
niljeyoghurt)
1 porsjon gir 180 kcal og 7 g protein

Klassisk smoothie (1 porsjon)
100 g frosne jordbær eller frukt i terninger
2-2,5 dl appelsinjuice
1 dl vaniljekesam
½ banan
1 porsjon gir 250 kcal og 8 g protein

Sitron-friskus (1 porsjon)
1 egg eller 2 eggeplommer
1,5 dl helmelk
1 ss sukker
2 ss sitronsaft
2 ss vaniljeis

1 porsjon gir 305 kcal og 14 g protein

Frukt til overs?
Eller har du frukt som begynner å
bli litt for moden? Skjær i biter og
frys ned i små porsjoner, klare til
å blandes
des i smoothie eller
milkshake.

Solskinnsdrikk (1 porsjon)
Populær med sin friske smak, og drikken er
fylt til randen av energi og næringsstoffer!
1 egg
1 dl appelsinjuice eller saften av 1-2
1
appelsiner
1/2 dl kremfløte
1-2 ss sukker

Bland alt godt sammen. Hell over i glass og
servér.
Ha gjerne i isbiter og pynt glasset med en
appelsinskive.
1 porsjon gir 400 kcal og 10 g protein

Varianter av Solskinnsdrikk:
* Variér type juice
* Tilsett ekstra frosne bær for friskere smak
* Tilsett ½ kiwi eller tilsvarende mengde ananas for tynnere konsist. Kjøres i hurtigmikser –
men ikke for lenge - fordi steinene i kiwi kan gi litt bitter smak dersom de blir knust.
* Appelsinjuice kan erstattes med saft fra ½ sitron eller 1 lime, og litt revet
revet skall fra frukten.
Denne varianten kan trenge litt ekstra sukker eller honning.
* Servér med iskrem

Frokost-smoothie
1 fruktyoghurt (ikke lettvariant)
1 dl juice
1 ss rapsolje
1 dl frosne bær
Ev. litt sukker
350 kcal
6 g protein

Avokadosuppe
En mild og god suppe, som kan serveres varm eller kald. Tilsett f.eks. stekt
bacon, skinkebiter, parmesan eller egg for å øke proteinmengden.

- Kok opp 4,5 dl vann med 1 terning hønsebuljong
- Kjør 1-2
2 modne avokadoer i hurtigmikser/
stavmikser sammen med
- 1 ss lime-/sitronsaft,
/sitronsaft, 1 dl kremfløte, 1 ss rapsolje
og tilsett til slutt i den varme kraften.
- Smak til med pepper og ev. krydder (timian)
(NB: Avokado bør ikke koke, kan bli bitter på smak)
En liten porsjon (2 dl) gir 220 kcal.

”Rett i koppen”
Enklere blir det ikke enn Rett i koppen eller
andre posesupper. Tilsetter du litt ekstra fløte og
egg eller skinke blir de også svært næringsrike!
1 porsjon Rett i koppen
- Erstatt ½ dl av vannet med ½ dl kremfløte
- Servér med kokt egg i biter eller noen
skinkebiter for nok protein.
Tips: Noen dråper sitron/lime for en anelse
friskere og syrligere smak.
Tips: I stedet for kokt egg ved siden av, kan du
røre inn et rått egg rett før servering.
En porsjon (2 dl) gir 250-300 kcal og 9 g protein.

Yoghurtgodt
- Et beger vaniljeyoghurt (ca 1,5 dl)
- Svisker og aprikoser i biter (4-5
(4 stk)
- 2 ss hakkede nøtter (mandler, hasselnøtter, valnøtter, peanøtter etc.)
Tips: Erstatt yoghurt med iskrem.
Tips: Mandler kan stekes i ovn
(150 grader i ca 10 min til de er gyldne inni – får en mild nøttesmak).
Totalt ca 270 kcal, 8 g protein og 6 g fiber.

Brødsnacks og lignende
Bruker du flere lag med pålegg, og gjerne
ulike pålegg på ulike skiver, blir hver bit litt
mer spennende! Her er noen tips til
energirike munnfuller:
- Topp kjøtt- fiskepålegg med litt majones
eller majonessalat (italiensk, rødbetsalat etc.)
- Varier gjerne
erne brødmåltid med kjeks og ost,
pannekaker eller vafler med rømme og
syltetøy.
- Lefser og lomper kan fylles med det meste:
f.eks. kyllingbiter i currydressing (creme
fraice/majones med currykrydder, litt
honning/sukker salt og pepper).
ruk pesto (rød el. grønn) i stedet for smør, eller lag din egen
- Mer smak? Bruk
urtemajones (finhakk hvitløk, timian, gressløk, chili etc., litt salt og sitron).
- Mild smak? Eggerøre (laget med fløte), avokado med majones, kremost naturell og
skinke.

Industrielle næringsdrikker

Næringsrik juice
1 dl Addera plus
1 dl Schweppes lemon (el.l.)
1 ss Nora Bringebærsaft
Ev. frosne bringebær/isbiter

Per porsjon, 200 ml:
180 kcal
4 g protein

Kaffedrink
1 dl Fresubin Protein cappuccino
1 dl varmt kaffe
150 kcal og 10 g protein
Næringsdrikk som ”medisin”
40 ml Nutridrink compact x 3/dag gir 300 kcal og 12 g protein.
Næringsdrikker egner seg ofte godt til å svelge tabletter med.

Beriket vaniljesaus
1 dl Piano vaniljesaus
20 mL kremfløte
1 måleskje Protifar
Bland ut Protifar i kremfløten, tilsett vaniljesausen og bland.
230 kcal, 4.1 g protein

Smoothie med Fresubin 2 kcal drink nøytral
Til 2 små glass (à 150 ml)
Laktoseintoleranse?
½ banan
1 dl frosne bær
1 dl Fresubin 2 kcal drink nøytral
1 dl juice
1-2 ts saftkonsentrat
1-2 ss havregryn (kan sløyfes)

Fresubin 2 kcal har lavt
laktoseinnhold: < 0,3 g
laktose/dl.
Laktoseredusert melk
inneholder 0,2 g/dl

Per glass: 200 kcal, 7 g protein, 2.2 g fiber - og dekker godt dagsbehovet for vitamin
C.

Kilde: Avdeling for klinisk ernæring, Haukeland universitetssykehus, Bergen
Bilder fra Opplysningskontoret for frukt og grønt samt private.

