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Slike!oces

NUTILIS Is eon Instant verdikklngs•
; iddal, dot gebruikt kon worden bij:
• (vadsllkproblamen en
• rumineren (=opgeven ven voeding!.

Hoe onstaan (ve.!)s~em~

voedsel in de mond

fv;lslikproblemen ontstaan, doo rd at de voeding
tijdens het slikken niet goed ven de mond naar de
slokdarm wordt gebracht. Dit kan een gevolg zijn
van :
• een beschad iging van de hersenzenuwen die het
slikproces leiden
• een vermin derde werking ven de slikspieren
• een stoornis in de overgang tussen de keel en de
slokdarm

2!,volgen van (ver)sllkp!oblem~

voedsel in de
keelholte

Zonder goede controle over het slikproces, ken
voedsel of drank in de luchtpijp terecht komen.
Vervelende gevolgen hiervan zijn onder andere:
• benauwdheid
• het ophoesten van de voeding
• longontsteking
Mensen met (ver)slikproblemen zijn vaak bang zich
te vers likken en gaan hierdoor minder aten en
drinken. Uitdroging en een slechte voedin gstoestand kunnen een gevolg zijn .

Rumineren

voedsel wordt naar de
slokdarm geleid

Rumineren ontstaat vaak als gevol g van twee
oorzaken (of een combinatie hierva n):
• sommige mansen geven voeding moedwillig op uit
gewoonte of om aandacht te trekken
• door een verminderde werking van de slokdarm of
de maag kan voeding ook gemakkelijk weer
omhoog komen

!_.
aarom een verdlkldnssmld~
Om bovenstaande problemen te voorkomen, is het
belangrijk dat de voeding een dikke en gladde
consistentie heeft en ee n samenhangend gehe 11il
vormt. Een verdikkingsmid del zorgt hiervoor.
Belangrijk is dat het verdikklngamlddal geen ldontjt1
geeft, niet nodikt en geen 1m11kverandarin9
veroorzaakt. Bovendien moet het verdik'
gemakkelijk verwerkbaar zijn.

voed sel In de
slokdarm richting
maag

Deld
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Nu nu s: ~bleem2,Plou end t

Nut1hs verdikt alle warme en kou
de dra nken en
gepureerde gerechten. Het lost
de huid ige
problemen bij het verdikken va n
de voeding op.
Nutilis:
•
•
•
•
•

geeft snel de juiste consistentie
en dikt niet na
is praktisch in gebruik; vermeng
t snel en
gelijkmatig
veroorzaakt geen smaakveranderi
ng
zorgt dat de verdikte voeding een
aantrekkelijk uiterlijk behoudt
kan na verdikking verhit of gek
oeld worden
zonder consistentieverandering

Door het gebruik van Nutilis is een
grote v~riatie in
de voeding mogelijk. Een gevarie
erde voeding wekt
de eetlust op en zorgt voo r een goe
de voedings-.
toestand . Met Nutilis kan iedere
gewenste consistentie worden bere ikt, waardoor
met het 'normal e'
eet- en drinkpatroon kan worden
meegedaan , zoa ls
bijvoorbeeld het nuttigen van een
kop je koff ie of het
dagelijkse borrelt je.

Kortom: Nutilis vergroot het wel
zijn van de
bew one r/pa tiën t!

tilis
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Gebndksaan~g:

NU11LIS In Forthnel en Fortlfresh

Als maat voor de hoeveelheid poeder kan een
eetlepel worden gebruikt. Zie voor de benodigde
hoeveelheid poeder het schema op blz. 7 en 8.

Fortimel en Fortifre sh zijn aanvullende eiwitrijke
dranken verrijkt met vitamines en mineralen.
Fortifresh is een friszure drank op basis van yoghurt.
Om deze dranken tot siroopdikte te verdikken, is de
bereidingswijze hetzelfde als Nutridrink. Voor de
dikkere variant van Fortimel en Fortifresh is de
gebruiksklare Fortipudding de beste oplossing.

NU11LIS In koude en warme

3iiiikëii

• voeg het poeder geleidelijk aan de drank toe
en meng dit goed met de vloeistof
• gebruik hiervoor een vork of garde
• de drank bereikt na enkele seconden de
gewenste consistentie

NU11LIS In Nutrldrlnk en Nutrldrlnk Fibre
Nutridrink en Nutridrink Fibre zijn volledige drinkvoedingen, die in een klein volume alle benodigde
voedingsstoffen bevatten. Nutridrink Fibre bevat
ook voedingsvezels.
Nutridrink en Nutridrink Fibre zijn geconcentreerde
dranken en bevatten weinig water. Om deze dranken
goed te kunnen verdikken, is extra vocht nodig.
De bereidingswijze is dan ook als volgt:
• open het pakje
• schenk de inhoud van het pakje (=200 ml) in
een schudbeker
• vul de schudbeker met water aan tot 250 ml
voeg het poeder toe
• sluit de beker en schud goed

NUTWS In Enslnl
Ensini is een energierijke frisse drank met fruitige
smaak. Ensini kunt u met Nutilis tot stroopdikte en
vladikte verdikken volgens de bereidingswijze van
Nutridrink.

Let op: geconcentreerde dranken dikken langzamer
in. Na 3-5 minuten heeft de drinkvoeding de
gewenste consistentie bereikt.

5

l

l

~d~
Fortipudding is een eiwitrijke pudding, verrijkt met
vitamines en mineralen. Afhankelijk van de serveertemperatuur kan worden gekozen voor een koele
stevige pudding op koelkasttemperatuur of voor een
romige pudding op kamertemperatuur.

NUl'WS In gepureerde gerechten
Gepureerde gerechten vormen geen samenhangend
geheel, omdat vocht uit de massa vrijkomt. Het gevaar
van verslikken blijft dan bestaan! Voor het verdikken
van gepureerde soep, sauzen, groenten en fruit
biedt Nutilis een goede oplossing.
Het verdikte gerecht kan mooi op een bord worden
gepresenteerd, waardoor het een aantrekkelijk
uiterlijk beh oudt. Dit zal de bewoner/patiënt
stimuleren tot eten.
• voeg het poeder aan het gerecht toe en meng
dit goed met een vork of garde. Hiervoor kan
ook een blender of keukenmachine worden
gebruikt.
• het gerecht bereikt na enkele seconden
de gewenste consiste ntie

Globolo aonbovolen hoovoolheid

100 10 voegen poodot
( 1 eetlopel = 8 g):

r - - - - - --,-- - hoeveelheid
water
dranken•: 125 ml

siroopd ikte

vla dikte

puddingdikte

0,5 eetlepe l

1 ee tl epe l

1,5 eetlepel

koffie, thee, bouillon .siroop,
melk of vruchtensappen
geconcentreerde dranken : 200 ml per pakje
volledi ge drinkvoedin g
Nutridrink of Nutridrink Fibre

50 ml

aa nvullend e drinkvoeding
Fortime l, Fortifre sh of Ensini

50 ml

gepureerde gerechten**: 150 g

Fortipudding
1 eetlepel

2 eetlepels

soep, saus, groenten of fruit
0,5 eet lepe l

* Bij warme dranken kan iets meer poeder nodig
zijn en bij zure dranken iets minder .

** De hoeveelheid poeder per gepureerd gerecht
kan sterk variëren afhankelijk van de consistentie
van het gerecht en van de hoeveelheid vocht
dat uit de gepureerde massa vrijkomt.
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1 eetle pel

o e warmen en afko~
De voed ing, verdikt met Nutilis, kan worden opge warmd , afgekoeld en ingevroren zonder dat de con si stentie verandert.

Bewaara dviezen NUTILIS
Gesloten : de houdbaarh eid wordt op de
onderkant van de verpakking vermeld .
Geopend : 6 weken houdbaar, mits droog en goed
afg esl oten bewaard.

Meer Informat ie
Voor meer informatie over N~t ilis, maar oo:/ver
enterale voeding en vergoeding en, kunt u
Nutric ia Enterale Voed i ngslijn bellen. De vr~g_en
worden door diötisten beantwoor d . De Nutric 1\
Enterale Voed i ngslijn is 24 uur per dag te bere1 en
via de volgende telefoonnu mmers:
06 _ 0223322 (gratis) of 079 - 3539346.

Verwerkt in dranken en gerechten
Kan op dezelfde wijze worden bewaard als de
betreffend e drank of het gerecht in onverdikte
toestand .
Verwerkt in Nutridrink , Nutridrink Fibre, Fortimel,
Fortilresh en Ensini
Kamertem peratuur:
max. 2 uur houdbaar
Koel ka sttem pe ratuur: max. 24 uur houdbaar

Ingredië nten NUTILIS
Gemodifice erd maïszetme el (E1442).

Gemidde ld gehalte per 100
Energie
Eiwit
Koolhydraten
polys a c chariden
Vet
Voedingsvezel
Natrium

Toep assing:
•

9

gram

1530
360

kJ
kcal
g
g
g
g
g
mg

90
90

200

..

Nutilis is geschikt voor het glutenvn1e en
lactosevrij e dieet.
Het is niet toep asbaa r bij het ver dikken va~
(zuig elingen- ) voedi ng voor kinderen _tot 1 Jaar.
Nutriton i s hiervo or het meest geschikt.
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