TIPS VOOR HET VERDIKKEN
VAN DRANKEN MET
NUTILIS CLEAR
Bereid de voeding of drank per portie en nuttig het binnen 2 uur.
Geopende verpakking binnen 2 maanden gebruiken.

>1 min

>10
sec

1
Neem de benodigde
hoeveelheid Nutilis
en doe dit in een kop,
glas of kom

2
Neem de benodigde
hoeveelheid drank,
vloeistof of voeding
en voeg dit toe

3

4

Meng onmiddellijk
gedurende minstens
10 sec met een vork

HOE GEBRUIKT U NUTILIS CLEAR:
• Gebruik alleen het meegeleverde maatschepje.
• Was uw handen, gebruik schone
benodigdheden en zorg dat de bovenkant van
de verpakking schoon is.
• Meet de benodigde hoeveelheid te verdikken
drank of vloeistof af, bijvoorbeeld 200 ml.
• Voeg de geadviseerde hoeveelheid Nutilis Clear
toe aan een glas of schaal. Voeg langzaam
de drank of vloeistof toe onder voortdurend
roeren. Roer totdat het poeder volledig is
opgelost.
• Laat de drank minstens 1 minuut staan totdat
de gewenste dikte is bereikt.
• Voorkom luchtbellen door te stoppen met

•
•

Laat minstens 1
minuut staan voor
consumptie

5
Verdikte (heldere)
drank, vloeistof of
gepureerde voeding

roeren of schudden zodra al het poeder is
opgelost.
Gebruik dezelfde hoeveelheid poeder voor
warme en koude dranken.
Zorg bij het gebruik van een shakebeker altijd
dat de deksel van de shaker goed dicht zit.

VERDIKTE WARME DRANKEN/SOEPEN:
• Laat warme dranken iets afkoelen voordat
Nutilis Clear wordt toegevoegd.
• Voeg eerst melk en suiker toe aan koffie en
thee, voordat het verdikt wordt met Nutilis
Clear.

VERVOLG VERDIKTE WARME DRANKEN/
SOEPEN:
• In verband met veiligheid, gebruik geen
shakebeker voor het mengen van Nutilis Clear
met warme dranken.
• Nutilis Clear kan gebruikt worden voor het
verdikken van oplossoep. Mix het soeppoeder
eerst met Nutilis Clear en voeg dan water toe.

•

•
•

Dranken op melkbasis, sommige sappen
en frisdranken hebben langer de tijd nodig
(ongeveer 3 minuten) om in te dikken dan
water.
Nutilis Clear kan gebruikt worden in
alcoholische dranken.
Wij adviseren geen drinkvoedingen te
verdikken met Nutilis Clear, maar voorverdikte
drinkvoedingen te gebruiken zoals Nutilis
Complete.

VERDIKTE DRANKEN:
• Voor het verdikken van koolzuurhoudende
dranken: roer de drank eerst totdat het
koolzuur er merendeels uit is, voeg vervolgens
Nutilis Clear toe.

Nutilis Clear is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij dysfagie.
Te gebruiken onder medisch toezicht. Deze informatie is uitsluitend bestemd
voor (para)medici.

