
 
Recepten
Proef het leven



Wie had ooit 
gedacht dat ik 
zulke heerlijke 
smoothies  
zou maken!”
Anne houdt er van om 
nieuwe recepten met 
Fresubin PRO Drink uit 
te proberen, ze zijn leuk, 
praktisch en helpen haar om 
eetlust te krijgen.
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Chocolade 
Toetje met  
lange vingers

Notenpap 
met druiven 
en kaneel

Romige  
Lente-
groentesoep

Mousse van 
vlierbessen met 
vanilleperen

Zalmfilet met 
warme augurken 
en mosterdzaadjes

Sinaasappel-
hazelnoot  
Smoothie

Meloen-
saffraan 
Drankje

Bananen-
chocolade 
Softijs



Chocolade  
Toetje met  
lange vingers

Ingrediënten

• 1 flesje Fresubin PRO Drink Neutraal

• 2 1/2 theelepels cacaopoeder (ongezoet)

• 1 zakje (15 g) instant gelatine

• Eventueel 1-2 theelepels honing of suiker

• 3-4 lange vingers

• 2-4 eetlepels appelmoes

• 1 klein kopje (40 ml) espresso, gekoeld

1 
portie

20 
min.
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Klop voor de chocoladecrème de Fresubin  
PRO Drink Neutraal in een kom met 2 theelepels 
cacaopoeder en een zakje (15 g) instant gelatine, 
doe dit 1 minuut. Voeg honing of suiker naar  
smaak toe.

Breek de lange vingers in stukken. Doe de helft 
van deze stukken in een dessertschaaltje of glas. 
Besprenkel met de helft van de espresso.

Voeg 1-2 eetlepels appelmoes toe en strijk er een 
laag chocoladecrème bovenop. Maak een volgende 
laag met de rest van de lange vingers, espresso, 
appelmoes en chocoladecrème.

Zet het Chocolade Toetje met lange vingers 
minstens 10 minuten in de koelkast. Bestuif het 
toetje vlak voor serveren met de rest van de 
cacaopoeder.
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4 Fresubin 
PRO Drink 

Neutraal

Voedingswaarde per 
portie/gemaakt recept

Eiwit 33 g

Vet 21 g

Koolhydraten 79 g

Totaal 659 kcal (2,763 kJ)



Ingrediënten

• 1 flesje Fresubin PRO Drink Neutraal

• 1 kleine ui

• 150 g augurken

• 1 citroen

• 1 eetlepel neutrale olie (zoals koolzaadolie)

• 1 zalmfilet (125 g), zout, peper

• 5 eetlepels groentebouillon of water

•  1/2 eetlepel mosterd, liefst een beetje  

pittige, grove mosterd

•  1/2 fijngesneden dille of peterselie

Zalmfilet met 
warme augurken  
en mosterdzaadjes

1 
portie

35 
min.
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Hak de ui in fijne stukjes. Snijd de augurk over de 
lengte en verwijder indien nodig de zaadjes.  
Snijd de augurk in stukken. Rasp de hoeveelheid van 
1 eetlepel van de schil van de citroen en  
bewaar twee citroenpartjes voor later.

Verhit 1/2 eetlepel olie in een pan met anti- 
aanbaklaag. Bestrooi de vis met zout en peper  
en bak de vis voor ongeveer 3 minuten aan  
elke kant op middelmatig vuur.

Verhit de rest van de olie in een kleine sauspan. 
Fruit de uitjes en de stukjes augurk 2 minuutjes. 
Voeg de groentebouillon of water toe en kook met 
het deksel op de pan voor 4 minuten. Haal de pan 
van het vuur.

Mix de Fresubin PRO Drink Neutraal door de 
mosterd en meng dit met de groenten. Verwarm de 
romige groenten. Laat niet koken! Maak op smaak 
met zout, peper en citroenschil.

Serveer de zalm en de citroenpartjes.  
Strooi er wat dille of peterselie overheen.
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Voedingswaarde per 
portie/gemaakt recept

Eiwit 56 g

Vet 43 g

Koolhydraten 54 g

Totaal 850 kcal (3,562 kJ)

Fresubin 
PRO Drink 

Neutraal



Notenpap  
met druiven  
en kaneel 

1 
portie

20 
min.

Ingrediënten

• 1 flesje PRO Drink Hazelnoot

• 1 kleine appel

• 2 eetlepels appelsap of water

• 3 eetlepels fijne havervlokken (25 g)

•  1/2 - 1 theelepel kaneel

• 50 g pitloze druiven
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Snijd de appel, met of zonder schil, in stukjes. 
Doe de appelstukjes en appelsap of water in 
een sauspan en breng dit aan de kook. Kook op 
middelmatig vuur tot het vocht verdampt is.  
Dit duurt ongeveer 3-5 minuten.

Meng de havervlokken, Fresubin PRO Drink  
Hazelnoot en de kaneel. Verwarm het mengsel  
maar kook niet. Plaats het deksel op de pan en 
haal de pan van het vuur. Laat de pap  
10 minuten indikken.

Was de druiven. Droog en halveer, indien gewenst,  
de druiven.

Serveer de pap in een kom samen met de druiven.

De pap smaakt goed met druiven maar ook met  
allerlei andere fruitsoorten.
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Voedingswaarde per 
portie/gemaakt recept

Eiwit 33 g

Vet 20 g

Koolhydraten 92 g

Totaal 705 kcal (2,956 kJ)

Fresubin 
PRO Drink 
Hazelnoot



Sinaasappel- 
hazelnoot 
Smoothie

1 
portie

15 
min.

Ingrediënten

• 1 flesje Fresubin PRO Drink Hazelnoot

• 1 sinaasappel

• 1 plakje gember

• 1 stengel verse munt

• 1-2 ijsklontjes

• 1-2 theelepels honing of suiker naar smaak
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Schil de sinaasappel en verwijder de pitten. Snijd 
de sinaasappel in stukjes. Schil en snijd de gember 
in stukjes. Was de munt. Schud de munt droog en 
pluk de blaadjes er van af. Laat het topje van de 
muntstengel heel voor decoratie.

Pureer de sinaasappelstukjes, Fresubin PRO Drink  
Hazelnoot, gember, muntblaadjes en ijsklontjes in 
een blender. Voeg honing of suiker naar smaak toe.

Giet de smoothie in een hoog glas en decoreer het 
met de munt.

Als je geen verse munt hebt, kan ook 1/2 theelepel 
gedroogde munt gebruikt worden. Bijvoorbeeld uit 
een theezakje.
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Voedingswaarde per 
portie/gemaakt recept

Eiwit 30 g

Vet 19 g

Koolhydraten 61 g

Totaal 553 kcal (2,320 kJ)

Fresubin 
PRO Drink 
Hazelnoot



Romige  
Lente- 
groentesoep

1 
portie

15 
min.

Ingrediënten

• 1 flesje Fresubin PRO Drink Neutraal

• 1 aardappel

• 1 wortel

• 100 ml groentebouillon

• 50 g diepvrieserwten

• zout, peper, nootmuskaat

• 2-3 eetlepels citroensap

• bieslook, indien gewenst
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Voedingswaarde per 
portie/gemaakt recept

Eiwit 34 g

Vet 19 g

Koolhydraten 73 g

Totaal 624 kcal (3,618 kJ)

Fresubin 
PRO Drink 

Neutraal

Schil de aardappel en wortel en snijd deze in  
kleine stukjes. Breng deze groentestukjes en  
de groentebouillon aan de kook. Kook voor  
10 minuten. Voeg de erwten toe en kook deze  
5 minuten mee.

Voeg de Fresubin PRO Drink Neutraal toe en 
verhit deze kort mee, het mag niet koken. Voeg 
naar smaak de zout, peper, nootmuskaat en 
citroensap toe. Strooi indien gewenst de bieslook 
over de soep.

Ook lekker met koolraap, broccoli, mais of andere 
groentemix. Als je van pittig houdt, gebruik dan  
een beetje mierikswortel om de soep op smaak  
te brengen.



Meloen- 
saffraan  
Drankje

1 
portie

15 
min.

Ingrediënten

• 1 gekoeld flesje  
Fresubin PRO Drink Vanille

• 1 snufje saffraandraden of gemalen saffraan

• 1-2 parten galia, cataloupe of andere 
meloensoort (ongeveer 100 g vruchtvlees)

• 1-2 ijsblokjes

•  1/2 theelepel kaneel

• 1-2 theelepels honing of suiker naar smaak

12



Week de saffraan in 2 eetlepels heet water.  
Schil de meloenparten en snijd deze in stukjes.

Pureer de stukjes meloen, Fresubin PRO Drink 
Vanille, ijsblokjes, saffraanwater en het kaneel in 
een blender. Indien gewenst naar smaak zoeter 
maken met een beetje honing of suiker.

Dit drankje kan ook warm gedronken worden. 
Heerlijk! Bereid het drankje zonder ijsblokjes en 
verwarm het langzaam op tot een drinkbare 
temperatuur. Niet koken!
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Voedingswaarde per 
portie/gemaakt recept

Eiwit 29 g

Vet 18 g

Koolhydraten 62 g

Totaal 543 kcal (2,273 kJ)

Fresubin 
PRO Drink 

Vanille



Mousse van 
vlierbessen  
met vanilleperen

*  Pure vlierbessensap is 100% sap zonder toevoegingen, 
behalve de nectar van de vlierbessen dat van nature ook 
water en suikers bevat.

1 
portie

20 
min.

Ingrediënten

• 1 gekoeld flesje  
Fresubin PRO Drink Vanille

• 1 kleine peer

• 1 druppeltje vanille-extract

• 3-4 eetlepels pure vlierbessensap*

• 3-4 scheppen instant verdikkingspoeder

• 2-4 theelepels honing of suiker naar smaak
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Schil de peer, verwijder het klokhuis en snijd het 
vruchtvlees in stukjes. Kook de stukjes peer met het 
vanille-extract samen met 2 eetlepels water. Doe 
het deksel op de pan en laat zachtjes sudderen op 
een laag vuur voor 5-10 minuten, afhankelijk van 
de rijpheid van de peer. Haal daarna de pan van 
het vuur en laat het afkoelen. Naar smaak zoeter 
maken met een beetje honing of suiker.

Gebruik een mixer of klopper om de Fresubin  
PRO Drink Vanille, het vlierbessensap en het 
instant verdikkingspoeder in 1 minuut romig te 
kloppen. Voeg naar smaak honing of suiker toe. 
Laat de mousse voor 2-3 minuten rusten. Doe 
de mousse in een kom en serveer deze met de 
vanilleperen.

De mousse is snel te maken als je uitgelekt,  
gehakt fruit uit blik voor de topping gebruikt.
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Voedingswaarde per 
portie/gemaakt recept

Eiwit 29 g

Vet 19 g

Koolhydraten 66 g

Totaal 568 kcal (2,378 kJ)

Fresubin 
PRO Drink 

Vanille



Bananen-
chocolade  
Softijs

1 
portie

35 
min.

Ingrediënten

• 1 flesje Fresubin PRO Vanille

• 1 rijpe banaan (ongeveer 150 g)

• 1 theelepel cacao

• 1-2 theelepels honing of suiker

16



Vries de Fresubin PRO Drink Vanille een dag van 
te voren in. Gebruik hiervoor een ijsblokjesvorm.

Schil de banaan en snijd deze in stukjes. Doe de 
bevroren Fresubin PRO Drink Vanille ijsblokjes,  
3/4 van de bananenstukjes en de cacao in een 
blender en mix goed. Voeg naar smaak honing of 
suiker toe. Doe het ijs in een kom en garneer met 
de overige stukjes banaan. Serveer direct.

Doe het ijs na het mixen 10-20 minuten in de vriezer 
voor een iets stevigere ijs.
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Voedingswaarde per 
portie/gemaakt recept

Eiwit 31 g

Vet 19 g

Koolhydraten 69 g

Totaal 594 kcal (2,484 kJ)

Fresubin 
PRO Drink 

Vanille



Oefeningen

Tips & Tricks

Memory Spel

PRO Drink

fresubin.nl
Lees meer over (het risico op) 
ondervoeding en effectieve 
voedingsoplossingen.

Voeding voor medisch gebruik. Alleen gebruiken onder medisch toezicht.
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3aFresenius Kabi Nederland B.V.
Postbus 565
3700 AN  Zeist
Tel: 0800 022 18 94
info.nl@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.nl
www.fresubin.nl

Ontdek nog  
meer extra’s   
ter ondersteuning
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Hazelnoot Tropische
vruchtenVanille Abrikoos-

PerzikNeutraal

Cappuccino


