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Informatie van uw diëtist 
Uw diëtist heeft voor u een machtiging aangevraagd 
voor de vergoeding van drinkvoeding voor thuis.  
Het aantal flesjes dat u moet gebruiken is:  
 

 1 x daags    5 x daags   

 2 x daags    6 x daags   

 3 x daags    7 x daags   

 4 x daags    anders, nl: …. ….................. 
 

en/of 
 

…… schepjes/gram Fantomalt / Fortify Powder 
 

Deze drinkvoeding is gemaakt op: 
 melkbasis 

 yoghurtbasis 

 sapbasis 

 soepbasis 
 

De machtiging is voor ….. maanden aangevraagd. 
 

De drinkvoeding wordt geleverd door het bedrijf 
Mediq Tefa. Binnen 2 werkdagen wordt het eerste 
pakket met drinkvoeding bij u thuis bezorgd. 
 

Voor het bijbestellen van de drinkvoeding kunt u telefonisch 
contact opnemen met Mediq Tefa: 030 – 282 12 22. 
 

Voor verdere vragen over uw dieet of de machtiging 
van de drinkvoeding kunt u contact opnemen met uw 
diëtist: 
 

Naam:   …………………………….... 
Tel:         010-258 …………………. 
Werkdagen: …………………………….... 
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1   Drinkvoeding 
 

Als gevolg van uw ziekte heeft u moeite met eten of kunt u 
geen vast voedsel gebruiken. Daardoor lukt het niet om 
voldoende te eten en op gewicht te blijven of te komen.  
Uw diëtist of arts heeft u daarom geadviseerd drinkvoeding te 
gaan gebruiken. Helaas blijkt dat niet iedereen de smaak van de 
drinkvoedingen even goed waardeert. Deze folder kan u helpen 
bij het gebruik van de drinkvoeding. Zo kunt u makkelijker de 
geadviseerde hoeveelheid drinkvoeding gebruiken. 
 

1.1  Wat is drinkvoeding? 
Drinkvoeding is een vloeibare kant-en-klare drank die veel 
energie bevat. Ook bevat drinkvoeding eiwitten, 
koolhydraten, vetten, vitamines en mineralen. In sommige 
soorten drinkvoeding zitten ook voedingsvezels. 
Drinkvoeding is gemaakt op melkbasis, yoghurtbasis, sapbasis 
of soepbasis. Op pagina 2 staat aangekruist welk soort 
drinkvoeding u is geadviseerd.  
 

1.2  Waarom drinkvoeding gebruiken? 
De diëtist kan voor u berekenen hoeveel calorieën en andere 
voedingsstoffen u per dag nodig heeft. 
Door drinkvoeding te gebruiken kunt u voldoende calorieën, 
eiwitten en andere voedingsstoffen binnen krijgen.  
Zo kunt u op gewicht blijven of, wanneer dit gewenst is, 
aankomen.  
Als u voldoende eiwitten binnenkrijgt, kan dat onder andere 
zorgen voor behoud van spiermassa en bijdragen aan de 
genezing van een wond. 
 

Omdat u de drinkvoeding vaak met een bepaald doel 
gebruikt, is het van belang dat u zich aan de geadviseerde 
hoeveelheid probeert te houden. Op pagina 2 staat aangeven 
hoeveel flesjes u per dag moet gebruiken. 
 



DIE.016 4 

1.3  Hoe is drinkvoeding te gebruiken? 
U kunt drinkvoeding gebruiken als aanvulling op uw 
normale voeding of als totale vervanging van een dagvoeding.  
 Wanneer u de drinkvoeding als aanvulling gebruikt, kunt u 

de voeding tussen de hoofdmaaltijden door gebruiken.  
 Wanneer u 5 flesjes of meer per dag gebruikt, kan de 

drinkvoeding de normale dagvoeding vervangen. 
 

1.4  Bewaaradvies drinkvoeding 
Ongeopend:  op kamertemperatuur tot de 

datum op de verpakking 
 

Geopend:  24 uur in koelkast  
 

Geopend:  2 uur bij kamertemperatuur 
 

1.5 Gebruiksadvies en tips 
 

 Schud de voeding voor gebruik. 
 Drink de voeding bij voorkeur koud. 
 Drink de voeding met behulp van het bijgeleverde rietje of 

schenk het uit in een glas. 
 Voeg eventueel een ijsklontje toe. 
 Warm de voeding eventueel op in een pan, in de 

magnetron (72 seconden op 700 KWh) of au bain marie  
(in een schaaltje in een pan met warm water).  
Let op: de voeding mag niet koken! 
Wanneer de voeding kookt, gaan er voedingsstoffen 
verloren en kan de voeding gaan schiften. 

 Verwarm na verhitting de voeding geen tweede maal. 
 Drink de voeding langzaam binnen 1-2 uur op.  

Zo voorkomt u dat u een vol gevoel krijgt.  
 Wissel verschillende smaken af. 
 Verdeel de voeding over de dag.  
 Een slijmerig gevoel in de mond na het gebruik van 

drinkvoeding kunt u voorkómen door een slokje water te 
nemen of op een ijsklontje te sabbelen. 
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 Wanneer u moeite heeft met de geur van de 
drinkvoeding, kunt u de voeding het beste met behulp van 
het bijgeleverde rietje direct uit de verpakking drinken. 

 Als het u moeite kost om door het rietje te 
drinken, kunt u het rietje korter knippen 
zodat u minder hard hoeft te zuigen. 

 

1.6 Drinkvoeding en dieet 
Let op!  
 Deze folder houdt geen rekening met andere diëten  
 (zoals een lactosebeperkt-, glutenvrij-, residu-arm- of 

eiwitbeperktdieet) die u eventueel moet volgen naast het 
gebruik van de drinkvoeding.  

 Als u twijfelt of u een bepaald ingrediënt of gerecht kunt 
gebruiken, overleg dan eerst met uw diëtist of arts.  

 Dit geldt ook voor het gebruik van alcohol. 
 

1.7  Drinkvoeding en de Trombosedienst 
 

 Als u bekend bent met de Trombosedienst, is uw diëtist 
verplicht aan hen te melden dat u thuis drinkvoeding 
gebruikt.  

 Wijzigingen moet u zelf melden. Geef dus altijd het 
volgende door aan de Trombosedienst: 
 wanneer de hoeveelheid drinkvoeding is veranderd; 
 wanneer u gestopt bent met het gebruiken van 

drinkvoeding. 
 

2  Mengen en verwerken van drinkvoeding 
 

Door drinkvoeding te mengen, past u de smaak van de 
drinkvoeding aan. Ook kunt u de drinkvoeding verwerken, 
ofwel een beetje “verstoppen” in andere producten.  
Zo kan het gebruik van de drinkvoeding makkelijker worden.  
Houd er wel rekening mee dat de totale hoeveelheid voeding, 
die u moet innemen, groter wordt. U zult dus een grotere 



DIE.016 6 

hoeveelheid voeding moeten gebruiken voordat u een gehele 
verpakking drinkvoeding heeft opgemaakt. 
 

2.1  Drinkvoeding op melkbasis  
 

Drinkvoeding op melkbasis kunt u mengen met:  
 citroensap, drinkyoghurt of vanilleyoghurt voor een frissere 

smaak 
 karnemelk of (volle) yoghurt voor een friszure smaak 
 (volle) melk voor een minder zoete smaak 
 een bolletje (room)ijs voor het verkrijgen van een 

milkshake 
 

De volgende smaken kunt u verwarmen: 
 cappuccino 
 karamel 
 chocolade 
 koffie 
 mokka 
Serveer eventueel met slagroom. 
 

De volgende smaken kunt u mengen met koffie:  
 cappuccino  koffie 
 karamel  mokka 
 chocolade  vanille 
 
Aan de (verwarmde) neutrale smaak kunt u toevoegen:  
 een anijsblokje  
 een zakje of schepje oploschocolade 
 een zakje oploskoffie in verschillende smaken  
 een zakje oplosbouillon 
 een zakje oplossoep 
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De neutrale smaak kunt u verwerken door een gedeelte toe te 
voegen aan: 
 koffie  vla (vanille, chocolade etc.) 
 chocolademelk  soepen 
 drinkyoghurt  sauzen 
 yoghurt  aardappelpuree 
 pap (griesmeelpap, havermoutpap, brintapap etc.) 
 

Overige tips:  
 drinkvoeding met vanillesmaak toevoegen aan vanillevla, 

griesmeelpap, rijstepap, brintapap 
 drinkvoeding toevoegen aan dezelfde smaak vla 

(bijvoorbeeld chocoladesmaak met chocoladevla) 
 30 ml vanillesmaak roeren door 1 kuipje (100 gr) smeerkaas 
 30 ml vanillesmaak roeren door 100 gram roompaté 
 

2.2  Drinkvoeding op yoghurtbasis 
 

Deze voedingen kunt u mengen met: 
 (volle) melk voor een minder zoetzure smaak 
 karnemelk, drinkyoghurt, (volle) yoghurt of  

vanilleyoghurt voor een frissere smaak 
 een bolletje (room-)ijs voor het verkrijgen van een milkshake 
 

2.3  Drinkvoeding op sapbasis 
 

Deze voedingen kunt u verwerken door een gedeelte toe te 
voegen aan: 
 vla (blanke- of vanille-)  yoghurt en vanilleyoghurt 
 kwark en vruchtenkwark  pudding 
 ijs  water 
 ijsthee  spa groen of seven up 
 appelsap  druivensap 
 sinaasappelsap  
 koolzuurhoudend mineraalwater 
 witte wijn, mousserende wijn en champagne 
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2.4  Drinkvoeding op soepbasis 
 

Deze voedingen kunt u verwerken door een gedeelte toe te 
voegen aan: 
 sauzen 
 soepen 
 

2.5  Fantomalt 
 1 maatschepje bevat 5 gram Fantomalt. 
 Gebruik Fantomalt gelijkmatig verdeeld over de dag. 
 U kunt het direct verwerken in koude en warme dranken en 

gerechten. Voeg het bijvoorbeeld toe aan: 
o koffie, thee, water, bouillon 
o limonade, Roosvicee 
o frisdrank, vruchtensappen 
o melkproducten zoals melk, yoghurt, 

pap, vla en kwark 
o vruchtenmoes, vruchtencompote  
o aardappelpuree 
o sauzen (kerriesaus, champignonsaus, spaghettisaus etc.) 
o salade (huzarensalade, zalmsalade etc.) 

 U kunt Fantomalt meekoken in bijvoorbeeld soep. 
 Het kan worden meegebakken in bijvoorbeeld een gerecht 

uit de oven of de koekenpan. 
 Een gerecht, bereid met Fantomalt, is afgedekt maximaal 

24 uur houdbaar in de koelkast. 
 

2.6  Fortify Powder 
 1 maatschepje bevat 5 gram Fortify Powder. 
 Gebruik Fortify Powder gelijkmatig verdeeld 

over de dag. 
 Los de Fortify Powder eerst op in een beetje 

water en meng dit met een koude of warme 
drank of een gerecht.  
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Voeg het bijvoorbeeld toe aan: 
o koffie, thee, water, bouillon 
o limonade, Roosvicee 
o frisdrank, vruchtensappen 
o melkproducten zoals melk, yoghurt, pap, vla en kwark 
o vruchtenmoes, vruchtencompote  
o aardappelpuree 
o sauzen (kerriesaus, champignonsaus, spaghettisaus etc.) 
o salade (huzarensalade, zalmsalade etc.) 

 U kunt Fortify Powder meekoken in bijvoorbeeld soep. 
 Het kan worden meegebakken in bijvoorbeeld een gerecht 

uit de oven of de koekenpan. 
 Een gerecht, bereid met Fortify Powder, is afgedekt 

maximaal 24 uur houdbaar in de koelkast. 
 

3  Recepten voor drinkvoeding 
 

3.1 Hoe kunt u de recepten gebruiken? 
 

 De recepten zijn verdeeld naar de verschillende basissen 
van de drinkvoedingen. Als er een bepaalde smaak van de 
drinkvoeding gewenst is, wordt dit bij het recept vermeld. 

 

 Kijk op pagina 2 welke soort drinkvoeding u is geadviseerd. 
Vervolgens kunt u hierbij de passende recepten opzoeken.  

 

 In de recepten is uitgegaan van een verpakking 
drinkvoeding met de inhoud van 200 – 240 ml, tenzij anders 
wordt vermeld. 
 Als de verpakking van de drinkvoeding die u gebruikt 

een kleiner volume heeft, kunt u de hoeveelheid 
aanvullen tot 200 ml.  

 Als de verpakking van de drinkvoeding die u gebruikt 
een groter volume heeft, kunt u 200 ml gebruiken.  

 

 De recepten zijn, tenzij anders vermeld, voor 1 portie. 
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3.2  Recepten voor drinkvoeding op melkbasis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bananendrank 
 

Ingrediënten: 
1 verpakking drinkvoeding, smaak neutraal of banaan 
1 kleine rijpe banaan, in stukjes gesneden 
1 eetlepel pindakaas 
 

Materiaal: 
Staafmixer, keukenmachine of blender 
 

Bereiding: 
Leg de stukjes banaan min. 2 uur of een nacht in de vriezer. 
Doe de voeding, banaan en pindakaas in een mengbeker. Meng dit met 
een staafmixer, keukenmachine of blender tot een romige drank. 
Direct serveren. 
 

Bosvruchtendrank 
 

Ingrediënten: 

1 verpakking drinkvoeding (vanille of cassis) 

100 gr gemengde bosvruchten uit de vriezer 

1 eetlepel honing. 
 

Materiaal: 

Staafmixer, keukenmachine of blender 
 

Bereiding: 

Doe voeding, bosvruchten en honing in een mengbeker. Meng dit met 

een staafmixer, keukenmachine of blender tot een lichtroze drank. 

Direct serveren. 
 

 

 

 

 

 

Pap 
 

Ingrediënten: 

1 verpakking drinkvoeding smaak neutraal of vanille 

4 eetlepels Brinta, Bambix, Nutrix of andere pap  
 

Bereiding: 

Verwarm de drinkvoeding in een pan, in de magnetron of au bain 

marie (niet laten koken!). Roer de pap erdoor. Serveer eventueel met 

suiker. Maak de pap eventueel nog romiger met een scheutje room of 

een klontje boter. 
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Vruchtenshake 
 

Ingrediënten: 

1 verpakking drinkvoeding met smaak met vruchten 

50 ml volle yoghurt  

100 gr gesneden zacht fruit, zoals banaan of aardbeien.  
 

Materiaal: 

Staafmixer, keukenmachine of blender 
 

Bereiding: 

Schenk de drinkvoeding in een mengbeker. Voeg de yoghurt en het 

fruit toe. Meng dit met behulp van een staafmixer, keukenmachine of 

blender tot een gladde drank ontstaat. Schenk de drank uit in een glas. 
 

Variaties: 

Voeg tijdens het mixen eventueel suiker toe. 

Gebruik vruchtenjam, compote of cocktailfruit in plaats van vers fruit. 
 

 

 

 

Wentelteefjes (2 porties)  
 

Ingrediënten: 

1 pakje drinkvoeding smaak neutraal of vanille  

1 ei  

4 sneetjes (oud) witbrood  

1 mespunt kaneel  

1 eetlepel suiker  

2 eetlepels boter of margarine 
 

Bereiding: 

Klop, onder toevoeging van de drinkvoeding, het ei los in een kom. 

Wentel de sneetjes brood door het eier-drinkvoedingmengsel en laat 

even staan. Meng de suiker en de kaneel.  

Verhit in een koekenpan de bak en braad of boter en bak de 

wentelteefjes aan beide kanten op matig hoog vuur goudbruin.  

Leg de wentelteefjes op warme borden en bestrooi de ze met de 

suikerkaneelmengsel.  
 

Serveertip: 

Beleg de wentelteefjes met jam, gebakken banaan of schijfjes 

gebakken appel.  
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Wintercocktail 
 

Ingrediënten: 

100 ml drinkvoeding smaak chocolade  

100 ml drinkvoeding op sapbasis smaak appel of appelsap 

100 ml vanillevla  

mespuntje speculaaskruiden  
 

Bereiding: 

Meng de drinkvoedingen of appelsap en de vla. Voeg naar smaak de 

speculaaskruiden toe. Zet de cocktail in de koelkast om te koelen. 
 

 

 

 

Pannenkoeken (3 stuks, 25 cm)  
 

Ingrediënten: 

1 verpakking drinkvoeding (neutraal of vanille) 

100 gr bloem  

1 ei  

1 eetlepel boter of margarine  
 

Materiaal:  

Mixer of garde 
 

Bereiding: 

Doe de bloem, het ei en de drinkvoeding in een kom. Meng dit met 

behulp van een mixer of garde tot een dun, glad beslag ontstaat dat in 

een dunne straal van een lepel afstroomt. Smelt de boter of margarine in 

een koekenpan. Giet het beslag in de pan en bak de pannenkoek aan 

beide zijden goudbruin. Serveer met beleg naar keuze. 
 

Serveertip: 

Serveer met vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom als dessert. 
 

Variaties: 

o Voeg voor zoetere pannenkoeken zakje vanillesuiker toe. 

o Maak ook hartige variaties (gebruik dan neutrale drinkvoeding) met 

spek, kaas en/of ham.  

o Roer voor mosterdpannenkoeken 3 eetlepels mosterd door het beslag. 

o Roer voor kruidenpannenkoeken 2 flinke eetlepels verse kruiden zoals 

peterselie, bieslook, dille, kervel, oregano of een combinatie daarvan, 

door het beslag. 

o Vul de pannenkoeken met zalmsnippers en een flinke eetlepel zure 

room. Vouw deze dubbel en garneer met wat bieslook en een schijfje 

citroen. 
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Roerei 
 

Ingrediënten: 

1 verpakking drinkvoeding smaak neutraal 

2 eieren 

peper en zout 

(verse) kruiden: bieslook, tijm, peterselie 

1 eetlepel boter of margarine 
 

Bereiding: 

Breek de eieren in een kom. 

Kluts de eieren met een vork of garde en voeg de drinkvoeding en naar 

smaak peper, zout en de kruiden toe. Mix het geheel goed.  

Verhit de boter of margarine in een koekenpan.  

Voeg het eimengsel toe en bak het op een laag vuur totdat deze begint 

te stollen. Schep daarna het geheel om en bak de stukjes roerei 

goudbruin. 
 

Variatie: 

Voeg wat champignons of gesneden ui toe. 
 

 

 Preisoep met gerookte zalmsnippers 
 

Ingrediënten: 

1 verpakking drinkvoeding smaak neutraal 

1 prei in dunne ringen gesneden. 

1 eetlepel boter of margarine 

1 theelepel bouillonpoeder 

50 ml water 

25 gr gerookte zalmsnippers 

bieslook  

peper 
 

Bereiding: 

Verhit de boter of margarine in een diepe pan en fruit hierin de prei. 

Voeg het water en de bouillonpoeder toe.  

Laat het geheel een paar minuten zachtjes doorkoken.  

Voeg al roerend de drinkvoeding toe en breng de soep op temperatuur 

(niet koken!). Roer de fijn gesneden bieslook en zalmsnippers door de 

soep en breng deze op smaak met peper. 
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Aardappelpuree 
 

Ingrediënten: 

150 ml drinkvoeding smaak neutraal 

100 ml water  

aardappelpuree à la minute (Maggi) 
 

Bereiding: 

Breng het water aan de kook. 

Verwarm de drinkvoeding in een pan, in de magnetron of au bain marie 

(niet laten koken!). Neem de pan met water van het vuur en voeg al 

roerend het zakje pureepoeder toe. 

Roer scheutje voor scheutje de drinkvoeding door de puree. 
 

Variatie: 

Roer 2-3 gedroogde stukjes tomaat (op olie, fijngesneden) en  

1 eetlepel bieslook (fijngesneden) door de puree. 
 

Aardbeienijs 
 

Ingrediënten: 

1 verpakking drinkvoeding smaak vanille 

250 gr aardbeien, zonder kroontjes 

3 eetlepels honing 

1 eetlepel citroensap  
 

Materiaal: 

Staafmixer, keukenmachine of blender 
 

Bereiding: 

Doe drinkvoeding, aardbeien, honing en citroensap in een mengbeker. 

Pureer de ingrediënten met een staafmixer, keukenmachine of blender.  

Vul een afsluitbare diepvriesdoos of kleine bakjes of ijsvormpjes met het 

aardbeienmengsel en bevries de massa ongeveer 3 uur in de vriezer. 

Roer het ijs af en toe om de vorming van ijskristallen te voorkomen.  

Het mengsel kan ook in de ijsmachine. 

Haal het 20 minuten voor gebruik uit de vriezer. 
 

Variaties: 

Gebruik in 250 gr bosvruchten of een banaan in plaats van aardbeien. 
 

Serveertip: 

Serveer met vers fruit en een toef slagroom. 



DIE.016 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelatinepudding 
 

Ingrediënten: 

1 verpakking drinkvoeding smaak naar keuze 

2½  blaadje gelatine 
 

Bereiding: 

Leg de gelatineblaadjes één voor één in een kom koud water. 

Laat ze ongeveer 5 minuten weken. 

Verwarm ondertussen de drinkvoeding in een pan (niet laten koken!). 

Neem de blaadjes gelatine uit het water en knijp ze uit. 

Roer de blaadjes door de warme voeding totdat ze zijn opgelost. 

Schenk de pudding in een schaaltje. 

Laat de pudding minimaal 2 uur opstijven in de koelkast. 
 

Serveertip: 

Garneer de pudding met puddingsaus en een toef slagroom. 
 

Broodschoteltje (bread & butter pudding) (3 porties) 
 

Ingrediënten: 
1 verpakking drinkvoeding smaak neutraal vanille  
4 sneden (oud) wit brood  
50 gr boter of margarine  
½  theelepel kaneel  
1 ei  
30 gr poedersuiker  
 

Materiaal: 
Oven + ovenschaal  
 

Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 200 °C. Verwijder de korstjes van het brood. 
Snijd het brood diagonaal in vieren en besmeer de driehoekjes aan 
beide zijden met boter. Bestrooi de driehoekjes met kaneel en leg ze in 
een kleine ovenschaal. Klop het ei los in een kom, en voeg tegelijkertijd 
de drinkvoeding en de suiker toe. Giet het mengsel over het brood.  
Zet de ovenschaal ongeveer 25 minuten in het midden van de oven tot 
de inhoud goudbruin en gaar is.  
 

Variaties: 
o Strooi tussen de stukjes brood 50 gram gewelde rozijnen en/of  

25 gram gehakte walnoten.  
o Roer 3 eetlepels citroensap en 1 eetlepel geraspte citroenschil door 

het mengsel. 
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3.3  Recepten voor drinkvoeding op yoghurtbasis 
 
 
 
 
 

Frisse pudding 
 

Ingrediënten: 

1 verpakking drinkvoeding smaak naar keuze 

2½ blaadje gelatine 
 

Bereiding: 

Leg de gelatineblaadjes één voor één in een kom koud water. 

Laat ze ongeveer 5 minuten weken. 

Verwarm ondertussen de drinkvoeding in een pan (niet laten koken!). 

Neem de blaadjes gelatine uit het water en knijp ze uit. 

Roer de blaadjes door de warme voeding totdat ze zijn opgelost. 

Schenk de pudding in een schaaltje. 

Laat de pudding minimaal 2 uur opstijven in de koelkast. 
 

Serveertip: 

Garneer de pudding met puddingsaus of een toef slagroom. 
 

Mangomelk (2 porties)  
 

Ingrediënten: 

1 verpakking drinkvoeding, smaak (perzik-) sinaasappel 

200 ml sinaasappelsap 

3 eetlepels kwark 

1 rijpe banaan, in plakjes gesneden 

1 rijpe mango, in stukjes gesneden 
 

Materiaal: 

Staafmixer, keukenmachine of blender 
 

Bereiding: 

Doe de drinkvoeding, sinaasappelsap, kwark, banaan en mango in een 

mengbeker. Meng dit met een staafmixer, keukenmachine of blender 

tot een drank. Serveer direct met een ijsblokje. 
 

Variatie: 

Gebruik een verpakking drinkvoeding op melkbasis smaak neutraal in 

plaats van drinkvoeding op yoghurtbasis. 

Gebruik een verpakking drinkvoeding op sapbasis smaak sinaasappel in 
plaats van sinaasappelsap. 
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Vruchtenshake 
 

Ingrediënten: 

1 verpakking drinkvoeding smaak naar keuze 

50 ml volle yoghurt  

100 gr gesneden zacht fruit, zoals banaan of aardbeien.  
 

Bereiding: 

Schenk de drinkvoeding in een mengbeker. 

Voeg de yoghurt en het fruit toe. 

Meng dit met behulp van een staafmixer, keukenmachine of blender tot 

een gladde drank ontstaat. 

Schenk de drank uit in een glas. 
 

Variaties: 

Voeg tijdens het mixen eventueel suiker toe. 

Gebruik vruchtenjam of compote in plaats van vers fruit. 
 

Perzik - sinaasappel roomijs (2 porties)  
 

Ingrediënten: 

1 verpakking drinkvoeding (perzik/sinaasappel) 

90 gr suiker 

200 ml slagroom (ongeklopt) 

100 ml sinaasappelsap 
 

Materiaal: 

Mixer of garde  
 

Bereiding: 

Schenk de drinkvoeding uit in een kom.  

Voeg de suiker, sinaasappelsap en slagroom toe.  

Mix of klop het geheel goed door elkaar tot een homogene massa.  

Zet het mengsel in de vriezer.  

Na 6 uur is het ijs klaar om te serveren. 
 

Serveertip: 

Serveer het ijs met portjes sinaasappel of chocoladehagel. 
 

Variatie: 

Varieer met de smaak drinkvoeding en het soort fruit. 
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3.4  Recepten voor drinkvoeding op sapbasis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aardbeisinaasappelsap (2 porties)  
 

Ingrediënten: 

1 verpakking drinkvoeding smaak sinaasappel 

200 gr aardbeien zonder kroontjes. 
 

Materiaal: 

Staafmixer, keukenmachine of blender 
 

Bereiding: 

Doe de drinkvoeding en de aardbeien in een mengbeker. 

Meng het geheel met een staafmixer, keukenmachine of blender tot een 

frisroze sap. 
 

Serveertip: 

Serveer met een paar ijsblokjes. 
 

Variatie: 

Gebruik 3 kiwi’s of 175 gr frambozen in plaats van aardbeien. 
 

Sprankelende fruitcocktail 
 

Ingrediënten: 

1 verpakking gekoelde drinkvoeding 

smaak naar keuze 

100 ml mousserende witte wijn of mineraalwater  

met prik 

50 gr gemengd fruit vers of uit blik  

(aardbei, meloen, perzik, druif, sinaasappel)  
 

Bereiding: 

Schenk de drinkvoeding in een cocktailglas.  

Voeg de wijn en het fruit toe en roer het geheel door.  
 

Serveertip: 

Garneer het glas met een suikerrandje en een schijfje fruit voor een 

extra feestelijk effect. 
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Vruchtengelei 
 

Ingrediënten: 

1 verpakking drinkvoeding smaak naar keuze 

100 gr fruit (afhankelijk van de smaak van de drinkvoeding)  

3 blaadjes gelatine  
 

Bereiding: 

Leg de gelatineblaadjes één voor één in een kom koud water. 

Laat ze ongeveer 5 minuten weken.  

Verwarm 3 eetlepels drinkvoeding in een pan, in de magnetron of au bain 

marie (niet laten koken!). Knijp de gelatine goed uit en los het op in de 3 

eetlepels warme drinkvoeding.  

Doe de rest van de drinkvoeding in een schaaltje en roer het fruit er door.  

Meng de opgeloste gelatine door de drinkvoeding; de oplossing dikt gelijk 

wat in.  

Zet het mengsel in de koelkast en laat het minimaal 2 uur opstijven tot 

een gelei. 
 

Serveertip: 

Gebruik de vruchtengelei als toetje of tussendoortje. 
 

Perzikensmoothie (2 porties)  
 

Ingrediënten: 

1 verpakking drinkvoeding smaak sinaasappel 

400 gr perziken uit blik op sap, uitgelekt 

150 ml perzik- of abrikozenyoghurt 

1 eetlepel honing 
 

Materiaal: 

Staafmixer, keukenmachine of blender 
 

Bereiding: 

Doe de drinkvoeding, perziken, yoghurt en honing in een mengbeker. 

Meng dit met een staafmixer, keukenmachine of blender tot een gladde 

drank. 

Serveer met een ijsklontje en maak met de resterende yoghurt een 

figuurtje bovenop. 
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Yelly pudding 
 

Ingrediënten: 

1 verpakking drinkvoeding smaak naar keuze 

2½ blaadje gelatine 
 

Bereiding: 

Leg de gelatineblaadjes één voor één in een kom koud water. 

Laat ze ongeveer 5 minuten weken. Verwarm ondertussen de 

drinkvoeding in een pan (niet laten koken!). Neem de blaadjes gelatine uit 

het water en knijp ze uit. Roer de blaadjes door de warme voeding totdat 

ze zijn opgelost. Schenk de pudding in een schaaltje. 

Laat de pudding minimaal 2 uur opstijven in de koelkast. 
 

Serveertip: 

Garneer de pudding met een stukje fruit of een toef slagroom. 
 

IJsjes 
 

Ingrediënten: 

1 verpakking drinkvoeding smaak naar keuze 
 

Materiaal: 

IJsvormpjes met stokjes 
 

Bereiding: 

Verdeel de drinkvoeding over de ijsvormpjes. Steek er een stokje in en 

vries de drinkvoeding in. Na 6 uur zijn de ijsjes klaar om te serveren. 
 

Variaties: 

Drinkvoeding op basis van melk en yoghurt kunt u ook invriezen.  

Gebruik voor een luchtiger effect een ijsmachine. 
 

Fruitige sorbetijsjes (6 ijsjes) 
 

Ingrediënten: 

1 verpakking drinkvoeding  200 gr appelmoes 

10 gr suiker    6 ijsvormpjes 
 

Bereiding: 

Voeg de drinkvoeding, de suiker en de appelmoes bij elkaar. Roer goed 

tot de suiker helemaal is opgelost. Giet het mengsel in de ijsvormpjes.  

Zet de gevulde vormpjes in de vriezer. Na 6 uur zijn de ijsjes klaar om te 

serveren. 
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Fruitflip 
 

Ingrediënten: 
1 verpakking drinkvoeding smaak appel 
250 gr frambozen 
200 gr bosbessen 
 4 eetlepels Griekse yoghurt 
100 ml melk 
1 eetlepel honing 
1 eetlepel tarwekiemen (eventueel) 
 

Materiaal: 
Staafmixer, keukenmachine of blender 
 

Bereiding: 
Doe de helft van de drinkvoeding en de bosbessen in een mengbeker 
en pureer dit met een staafmixer, keukenmachine of blender. 
Schenk dit in een groot glas. 
Doe de andere helft van de drinkvoeding en de bosbessen in een 
mengbeker en pureer dit met een staafmixer, keukenmachine of 
blender. 
Meng de yoghurt, melk, honing en eventueel de tarwekiemen met  
1 eetlepel frambozenpuree. 
Schenk dit op de bosbessenpuree. 
Schenk vervolgens de frambozenpuree over de yoghurt. 
De fruitflip koel serveren. 
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3.5  Recepten voor drinkvoeding op soepbasis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rijk gevulde groentesoep 
 

Ingrediënten: 

1 verpakking drinkvoeding smaak groentecrème of zomergroenten 

50 gr gare gehaktballetjes, kant-en-klaar  

50 gr champignons gesneden in plakjes 

50 gr prei in gesneden in ringen 

25 gr vermicelli  

½ bouillontablet  

room 
 

Bereiding: 

Kook de champignons, prei en vermicelli in weinig water gaar.  

Giet het water af. Schenk de drinkvoeding bij het mengsel.  

Voeg de gehaktballetjes toe.  

Verwarm de soep (niet laten koken) en voeg het bouillontablet toe.  

Roer een scheutje room door de soep voor een nog romigere smaak.  
 

Variaties: 

U kunt ook kant en klaar gesneden soepgroenten (of roerbakgroenten) 

gebruiken. U kunt met de groenten variëren naar smaak, probeer ook 

eens worteltjes, doperwtjes, maïskorrels, bleekselderij of sperzieboontjes. 
 

Rijk gevulde kippensoep 
 

Ingrediënten: 

1 verpakking drinkvoeding smaak kip  

50 gr kipfilet gesneden in stukjes 

50 gr champignons gesneden in plakjes 

50 gr prei gesneden in ringen 

25 gr vermicelli  

½ bouillontablet 

room 
 

Bereiding: 

Kook de champignons, kip, prei en vermicelli in weinig water gaar.  

Giet het water af. Schenk de drinkvoeding bij het mengsel van de kip, 

champignons, prei en vermicelli. Verwarm de soep (niet laten koken) en 

voeg het bouillontablet toe. Roer eventueel een scheutje room door de 

soep voor een nog romigere smaak  (vervolg: zie pagina 23). 
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Variaties: 

U kunt ook kant en klaar gesneden soepgroenten (of roerbakgroenten) 

gebruiken.    

U kunt met de groenten variëren naar smaak, probeer ook eens 

worteltjes, doperwtjes, maïskorrels, bleekselderij of sperzieboontjes. 
 

Ragout (2 porties) 
 

Ingrediënten: 

1 verpakking drinkvoeding smaak groentecrème of kip 

300 ml bouillon (groente of kip) 

250 gram vulsel naar keuze (b.v. fijngesneden champignons, 

fijngesneden gekookte kip of  

fijngesneden rund- of kalfsvlees) 

1 fijngesneden ui 

2 eetlepels boter of margarine 

2 eetlepels bloem 

zout en peper 
 

Bereiding: 

Verhit de boter of margarine in een pan en fruit de ui. 

Voeg het vulsel toe en laat deze ca. 5 minuten meesmoren.  

Bestrooi dit geheel met de bloem en bak dit al roerende ongeveer  

2 minuten mee.  

Haal de pan van het vuur af en voeg de bouillon in een keer toe.  

Roer dit goed door met een garde.  

Zet de pan weer op het vuur en breng al roerende de ragout aan de 

kook.  

Laat deze ongeveer 5 minuten zacht doorkoken.  

Voeg de drinkvoeding toe. 

Breng de ragout op smaak met zout en peper. 
 

Serveertip: 

Serveer met rijst of in een bladerdeegpasteitje. 
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3.6  Recepten voor Fantomalt en Fortify Powder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milkshake 
 

Ingrediënten: 

30 gr Fantomalt of Fortify Powder (6 maatschepjes) 

100 gr vanille- of roomijs 

50 ml melk 

Fruit, aardbeiensaus of chocoladesaus 
 

Materiaal: 

Staafmixer, keukenmachine of blender 
 

Bereiding: 

Doe alle ingrediënten in een mengbeker. 

Meng dit met behulp van een staafmixer, keukenmachine of blender. 

Schenk de drank uit in een glas. 
 

Roerei 
 

Ingrediënten: 

30 gr Fantomalt of Fortify Powder (6 maatschepjes) 

1 ei  

2 eetlepels melk  

10 gr boter  

zout, peper, nootmuskaat of suiker  
 

Bereiding: 

Maak, indien u de Fortify Powder gebruikt, dit aan met een beetje 

water. 

Doe het ei, de melk en de Fantomalt of opgeloste Fortify Powder in een 

kom en klop dit goed los. 

Smelt de boter en voeg het eimengsel toe. 

Bak dit onder af en toe roeren goed gaar. 

Voeg naar smaak zout, peper, nootmuskaat of suiker toe. 
 



DIE.016 25 

Index recepten 
 
 
 
 
 
 

Recepten voor drinkvoeding op melkbasis 
Bosvruchtendrank     10 
Bananendrank     10 
Pap        10 
Vruchtenshake     11 
Wentelteefjes      11 
Wintercocktail     12 
Pannenkoeken     12 
Roerei       13 
Preisoep met gerookte zalmsnippers 13 
Aardappelpuree     14 
Aardbeienijs      14 
Gelatinepudding     15 
Broodschoteltje     15 
 

Recepten voor drinkvoeding op yoghurtbasis 
Mangomelk      16 
Frisse pudding      16 
Vruchtenshake     17 
Perziksinaasappel roomijs   17 
 

Recepten voor drinkvoeding op sapbasis 
Aardbeisinaasappelsap    18 
Sprankelende fruitcocktail   18 
Perzikensmoothie     19 
Vruchtengelei      19 
Yelly pudding      20 
IJsjes       20 
Fruitige sorbetijsjes    20 
Fruitflip       21 
 

 vervolg: zie pagina 26 
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Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige 
heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele 
gevolgen en risico’s, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust. 
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