Poradnik żywieniowy

Stworzony przez Nutripharma
dla Pacjentów żywionych w warunkach
domowych
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1. Czym jest żywienie medyczne?
Żywienie medyczne (kliniczne) to integralna część procesu leczenia mająca
na celu wsparcie chorych w szybszym powrocie do zdrowia oraz poprawie
rokowań. Polega ona na dostarczaniu choremu wszystkich niezbędnych
składników odżywczych (białek, cukrów, tłuszczów, składników mineralnych i
witamin), których nie jest w stanie przyjąć w sposób naturalny.
Żywienie medyczne to stosowanie gotowych odpowiednio zbilansowanych
diet przemysłowych do podawania doustnie lub za pomocą zgłębnika, jako
jedyne źródło odżywiania lub jako uzupełnianie diety chorego. Żywienie
medyczne poprawia samopoczucie chorego, dodaje sił, wspomaga gojenie
ran oraz wspomaga organizm w walce z chorobą.
Żywienie medyczne zaleca się w przypadku chorych z chorobami
przewlekłymi, chorobami onkologicznymi, dla pacjentów przed i po
operacjach, po udarach, z trudno gojącymi się ranami, odleżynami, dla
pacjentów w podeszłym wieku oraz u chorych dzieci.
RODZAJE ŻYWIENIA MEDYCZNEGO

Żywienie medyczne dzieli się na żywienie doustne i przez zgłębnik.
Żywienie medyczne zalecane jest przy zachowanej drożności górnego
odcinka przewodu pokarmowego. Oznacza stosowanie specjalistycznych
preparatów do żywienia do jelitowego w formie smacznych napojów, które w
niewielkiej objętości zawierają mnóstwo składników odżywczych
wspomagając tym samym utrzymanie właściwego stanu odżywienia oraz
wspierając walkę z chorobą. Żywienie doustne jest najczęściej zalecane jako
uzupełnienie naturalnej diety i aby zostało przeprowadzone właściwie
powinno przebiegać przynajmniej przez okres 14 dni z zachowaniem
minimalnej dawki 2 dodatkowych posiłków w formie wypitej diety doustnej.
Stosuje się z zalecenia i pod kontrolą lekarza.
Produkty Nutripharma przeznaczone są zarówno do podaży doustnej, jak i
przez zgłębnik.
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2. Żywienie dojelitowe w domu
Żywienie dojelitowe w domu przeznaczone jest dla pacjentów, którzy nie
przebywają już w szpitalu, ale nadal nie mogą się odżywiać doustnie lub nie
są w stanie zaspokoić w ten sposób swoich potrzeb żywieniowych.
NA CZYM POLEGA?

Żywienie dojelitowe w domu odbywa się poprzez podaż gotowych diet
przemysłowych bezpośrednio do przewodu pokarmowego poprzez założony
do niego sztuczny dostęp (zgłębnik lub PEG).

Diety do żywienia dojelitowego można podawać w bolusach (odmierzonych
porcjach) za pomocą strzykawek lub za pomocą wlewów
kroplowych (grawitacyjnych lub z użyciem pompy perstaltycznej).
Oczywiście preparaty Trophic można także podawać za pomocą wlewów
kroplowych za pomocą specjalnych zestawów do podaży z workiem.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo dwa pakiety do żywienia dojelitowego.
Same diety Trophic- do prostej podaży za pomocą bolusa lub kompletny
zestaw do żywienia domowego, który zawiera diety Trophic wraz z zestawami
do podaży z workiem.
WARUNKI ROZPOCZĘCIA

Aby rozpocząć żywienie dojelitowe w domu należy posiadać sztuczny dostęp
do przewodu pokarmowego.
WSPARCIE EKSPERTÓW

Jeżeli szukacie Państwo profesjonalnego wsparcia ekspertów polecamy
najnowszy podręcznik przeznaczony dla pacjentów żywionych dojelitowo w
domu, stworzony przez zespół osób od wielu lat zajmujących się
prowadzeniem sztucznego żywienia drogą przewodu pokarmowego w
domu. Niektórzy Autorzy są również pacjentami, a więc mogą przedstawić
punkt widzenia osoby chorej oraz podzielić się swoimi doświadczeniami.
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3. Rodzaje diet przemysłowych
Dieta przemysłowa staje się rozwiązaniem u osób, które przewlekle
chorują, mają problemy z przełykaniem, u pacjentów leżących, czy są po
operacjach. Diety przemysłowe są zbilansowane, zawierają wszystkie
składniki odżywcze, które mimo mylącej nazwy „dieta przemysłowa” –
pochodzą z naturalnych źródeł.
RODZAJE DIET

Wyróżniamy diety kompletne pod względem odżywczym- bogate we
wszystkie niezbędne mikro i makroelementy, a co ważne mogą one
stanowić jedyne źródło pożywienia.
Diety niekompletne stanowią wsparcie żywieniowe, dla osób np. po
operacjach czy seniorów. Mają na celu dostarczenie brakujących
składników odżywczych, by wspomóc powrót do zdrowia. Stosowane są
jako uzupełnienie codziennych posiłków, stanowią dodatek do
podstawowego menu. Diety te znajdują także zastosowanie u pacjentów,
którzy ze względu na swoje schorzenia, jak np. nieswoiste zapalenia jelit,
czy cukrzycę- potrzebują dodatkowych witamin i minerałów.
DIETY NUTRIPHARMA

Nutripharma w swoim portfolio posiada diety doustne, dojelitowe i w proszku.
•

Diety doustne

Wysokokaloryczne i bogatobiałkowe pełnowartościowe diety do
podaży doustnej wyróżnia różnorodność pysznych smaków oraz bogatych
składów. Polecamy: EnergyZIp: wanilia, truskawka i czekolada.
•

Diety do żywienia przez sondę

W naszej ofercie znajdziecie także Państwo kompletne pod względem
odżywczym wysokokaloryczne i wysokobiałkowe diety do żywienia przez
sondę lub PEG-a (linia Trophic). Dostarczają one wszystkich niezbędnych
składników odżywczych. Przy podaniu odpowiedniej objętości mogą
stanowić wyłączne źródło pożywienia. Polecamy: Trophic Basic, Trophic
1.5, Trophic Fiber.
Diety w proszku
Diety o nowej formule, bardzo proste w użyciu, wysokokaloryczne,
bezsmakowe. Polecamy: Trophic Basic Powder, Immax, Peptimax.
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4. Drinki odżywcze
Nutripharma oferuje Drinki Odżywcze EnergyZip 200 ml, odpowiedniki
innych drinków odżywczych dostępnych na rynku.
ENERGYZIP

Drink odżywczy EnergyZip występuje w formie pysznych koktajli dostępnych w
trzech ulubionych przez Polaków smakach: waniliowym, truskawkowym i
czekoladowym. Jeden kartonik 200 ml to aż 300 kcal i 12 g białka. EnergyZip
wyróżnia wyjątkowo pyszny smak i aksamitna, niegęsta konsystencja oraz
ekologiczne opakowania typu tetra!
Drink odżywczy EnergyZip to pełnowartościowy,
wysokokaloryczny i wysokobiałkowy preparat
odżywczy, który w niewielkiej objętości zawiera
dużą porcję kalorii, białka, niezbędnych
składników odżywczych i mineralnych, a także
pożądanych kwasów tłuszczowych omega-3 oraz
przeciwutleniaczy.
Bardzo ważne jest, aby w czasie choroby pamiętać o wspieraniu
odpowiedniego stanu odżywienia chorego poprzez stosowanie właściwej
diety. Powinna ona być nie tylko pełnowartościowa i wysokokaloryczna, ale
także wzbogacona w pełnowartościowe i łatwo przyswajalne białko,
przeciwutleniacze oraz kwasy tłuszczowe omega 3 i 6 zmniejszające procesy
zapalne organizmu, a więc spowalniające rozwój choroby. Dlatego właśnie
drinki odżywcze EnergyZip zalecane są do postępowania dietetycznego w
przypadku niedożywienia lub zagrożenia niedożywieniem związanym z
chorobą, np.:
•
•
•
•

Chorobach nowotworowych,
Chorobach neurologicznych (udar),
Zaburzeniach żucia i połykania (dysfagia),
Okresie okołooperacyjnym

Wspomagają one proces leczenia przeciwnowotworowego, przyśpieszają
rekonwalescencję, walkę z odleżynami i trudno gojącymi się ranami. Ze
względu na niewielką porcję oraz pyszny smak są łatwe do przyjęcia nawet
dla pacjentów ze zmniejszonym łaknieniem.
W naszym portfolio dostępne są także drinki odżywcze Diamax przeznaczone
do postępowania dietetycznego u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami
glikemii w przypadku niedożywienia lub zagrożenia niedożywieniem
związanym z chorobą.
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5. Żywienie przez zgłębnik lub PEG
W ofercie Nutripharma znajdą Państwo także kompletne pod względem
odżywczym wysokokaloryczne i wysokobiałkowe diety do żywienia przez
sondę lub PEG-a (linia Trophic).
LINIA DIET TROPHIC

Diety Trophic dostarczają wszystkich
niezbędnych składników odżywczych.
Przy podaniu odpowiedniej objętości
mogą stanowić wyłączne źródło
pożywienia. Właściwe do żywienia
dojelitowego w domu, w bardzo
wygodnym 1L opakowaniu typu tetra,
które umożliwia prostą podaż diety za
pomocą strzykawki.
W linii diet Trophic znajdują się:
- Trophic 1.5 to aż 1500 kcal to kompletna pod względem odżywczym,
hiperkaloryczna i wysokobiałkowa dieta do żywienia dojelitowego przez
sondę lub do podaży doustnej,
- Trophic Basic 1200 kcal to normokaloryczna i wysokobiałkowa dieta
zawierająca skumulowaną w niewielkiej objętości zalecaną porcję
wszystkich niezbędnych składników odżywczych (białek, cukrów,
tłuszczów, składników mineralnych i witamin),
- Trophic Fiber 1200 kcal to kompletna pod względem odżywczym,
wysokoenergetyczna dieta w płynie o pojemności 1000 ml. Nie zawiera
sacharozy, więc może być stosowana przez pacjentów z cukrzycą lub
zaburzeniami glikemii.
Diety Trophic idealnie sprawdzają się w żywieniu dojelitowym w domu. Są
bardzo łatwe w podaży, a dzięki ekonomicznemu opakowaniu- zastępują
kilka mniejszych opakowań.
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6. Dla kogo leczenie żywieniowe
LECZENIE ŻYWIENIOWE

Leczenie żywieniowe polega na dostarczaniu choremu wszystkich
niezbędnych składników pokarmowych budulcowych i energetycznych
(białek, cukrów, tłuszczów, składników mineralnych i witamin), których
pacjent nie jest w stanie przyjąć w sposób naturalny.
Powodem może być problem w przyjmowaniu pokarmu, wynikający z
choroby podstawowej, na którą cierpi pacjent lub obecność schorzenia
wywołującego niedożywienie. W leczeniu żywieniowym stosuje się gotowe
diety przemysłowe lub płyny dożylne, których skład ustala się na bieżąco
w zależności od aktualnych potrzeb pacjenta.
Pamiętaj! Miksowana dieta domowa nie jest w stanie dostarczyć
pacjentowi wszystkich niezbędnych składników w odpowiedniej dawce ze
względu na specyficzne w trakcie trwania choroby potrzeby żywieniowe
pacjentów (np. wyższe zapotrzebowanie na białko w profilaktyce
odleżyn). Najlepszym i najprostszym rozwiązaniem jest stosowanie
gotowych do podaży, zbilansowanych i pełnowartościowych diet
przemysłowych.
DLA KOGO?

Leczenie żywieniowe stosowane jest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W chorobach nowotworowych,
W chorobach neurologicznych, np. po przebytym udarze,
U osób chorujących na Alzheimera i Parkinsona,
Przy zaburzeniach żucia i połykania,
W okresie okołooperacyjnym
W stanach zwiększonego zapotrzebowania na energię i białko np.
oparzenia, odleżyny,
Dla osób w wieku podeszłym, przy braku apetytu
W nieswoistych zapalenia jelit, Mukowiscydozie
W Przygotowaniu do zabiegów diagnostycznych, np. kolonoskopii
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6.1

Żywienie w neurologii

Choroby neurologiczne to jedne z najczęściej wymienianych spośród
schorzeń prowadzących do niedożywienia pacjenta. Szybka diagnoza oraz
odpowiedni dobór diety mają istotny wpływ na dalszy rozwój choroby oraz
komfort życia chorego.
Do najczęstszych chorób neurologicznych
zaliczamy: chorobę Alzheimera, demencję,
chorobę Parkinsona, udar mózgu,
stwardnienie rozsiane, padaczkę i neuropatię
obwodową.
Wszystkie te schorzenia o podłożu
neurologicznym mogą powodować zburzenia
podstawowych funkcji życiowych pacjenta.
Chorzy mogą zapominać o przyjmowaniu
pokarmu lub odmawiają jego spożycia, zmagają się ze zmianą odczuwania
smaków i zapachów.
Pozostałymi dolegliwościami, z jakimi mogą borykać się pacjenci to:
zaburzenia świadomości i funkcji poznawczych, zaburzenia połykania,
niedowłady, dysfunkcje przewodu pokarmowego czy upośledzenia
sprawności fizycznej.
Bardzo istotne jest dobranie przez lekarza- na podstawie analizy stanu
klinicznego pacjenta, stopnia i rodzaju niedożywienia - prawidłowej
zbilansowanej diety, a następnie monitorowanie jej skuteczności. W zależności
od stanu chorego, stosuje się żywienie doustne, dojelitowe lub pozajelitowe.
ŻYWIENIE W CHOROBIE ALZHEIMERA

Dieta w chorobie Alzheimera powinna być oparta na witaminach z grupy B,
szczególnie B12, cholinę, a także witaminę E i C. Witaminy B odpowiadają za
funkcjonowanie układu nerwowego, a pozostałe składniki wspomagają
tworzenie nowych połączeń synaptycznych w mózgu. Ważne jest także
utrzymywanie diety ketogenicznej (opartej na białku i tłuszczach, a
ograniczającej podaż węglowodanów), ze względu na upośledzoną funkcję
syntezy glukozy w mózgu chorych na Alzheimera.
Istotne jest jak najszybsze włączenie diety w życie chorego, gdyż może ona
opóźnić postępowanie choroby i podnieść komfort życia.
W swojej ofercie posiadamy wyjątkowy Instanth Neo. Jest to bezsmakowa,
wysokokaloryczna dieta w proszku do podaży doustnej po postępowania
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dietetycznego dla pacjentów z chorobą Alzeimera o łagodnym bądź
umiarkowanym stadium zaawansowania.
Instanth Neo zawiera ekskluzywną
kombinację składników odżywczych
do odżywienia mózgu u pacjentów z
chorobą Alzheimera.
Zawarte w produkcie kwas
kaprynowy (C8) i kwas kararylowy
(C10) przyczyniają się do tworzenia
ciał ketonowych i mogą
kompensować obecny deficyt
energii u pacjentów z Alzheimerem.
Powstałe ciała ketonowe dostarczają mózgowi energii. Dodatkowe składniki
jak fosfatydyloseryna i DHA, które mają podstawowe znaczenie w
funkcjonowaniu błon neuronowych, przyczyniają się do bardziej efektywnej
funkcji neuroprzekaźników i synaps w mózgu chorego.
Dodatkowo Instanth Neo zawiera także unikalne połączenie witamin i
minerałów obecnych, które działają w sposób przeciwzapalny i
przeciwutleniający. Wszystkie te wyjątkowe składniki sprzyjają funkcji
poznawczej pacjentów w chorobą Alzheimera.
Działanie Instanth Neo zostało potwierdzone badaniami klinicznymi.

6.2

Żywienie w onkologii

Osoby zmagające się z chorobami nowotworowymi wymagają szczególnej,
dopasowanej do ich potrzeb diety żywieniowej. Ma ona na celu dostarczenie
organizmowi odpowiednią ilość składników odżywczych, bogatych w białko,
witaminy i niezbędne minerały.
Bardzo istotne jest podjęcie żywienia
medycznego już w początkowym stadium
choroby nowotworowej. Wpłynie ono na
nastrój i komfort życia pacjenta, a także
może mieć wpływ na jego dalsze
leczenie.
Choroba nowotworowa często wywołuje
stan nazywany jest kacheksją. Jest to
złożony proces metaboliczny połączony z
przewlekłym stanem zapalnym,
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zwiększonym zapotrzebowaniem energetyczno-białkowym oraz
współistniejącą anoreksją (jadłowstrętem). To połączenie w krótkim czasie
prowadzi do niedożywienia, nadmiernego chudnięcia, a nawet wyniszczenia
pacjenta. Dochodzi do zaniku mięśni i narządów wewnętrznych, przewlekłych
nudności, osłabienia, pogłębienia jadłowstrętu.
Przysparza to dodatkowych cierpień pacjentom oraz odbiera motywację do
walki z chorobą. Ponad 5% utrata masy ciała znamiennie pogarsza
rokowania pacjentów onkologicznych. Dlatego tak ważnym elementem
leczenia przeciwnowotworowego jest leczenie żywieniowe.
DIETY STOSOWANE W LECZENIU ONKOLOGICZNYM

Odpowiednio zbilansowana wysokobiałkowa dieta wspiera leczenie
pacjentów onkologicznych i daje im szansę na
kontynuację leczenia. Właściwe żywienie polepsza jakość życia chorego,
poprawia wyniki terapii oraz pozytywnie wpływa na rokowania.
Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie gotowych do spożycia
pełnowartościowych diet przemysłowych, które w niewielkiej objętości
zawierają dużą porcję energii, białka, niezbędnych składników odżywczych i
minerałów, a także pożądanych kwasów tłuszczowych i przeciwutleniaczy. Ze
względu na niewielką porcję oraz pyszny smak są łatwe do przyjęcia.
EnergyZip- odżywczy drink do picia, hiperkaloryczny i wysokobiałkowy. Dieta
ta przeznaczona jest dla chorych na nowotwory, że względu na dużą
zawartość białka. Wyższe spożycie białka jest zalecane pacjentom przed i w
okresach pomiędzy cyklami chemioterapii. Jedno opakowanie EnergyZip 200
ml to aż 12 g białka.
Trophic 1.5 to wysokobiałkowa dieta do żywienia dojelitowego przez sondę
lub do podaży doustnej. Zawiera niezbędną dobową porcję wszystkich
składników odżywczych, w tym witamin i mikroelementów. Trophic
1.5 zawiera aż 1500 kcal w 1 l opakowaniu, dobową porcję niezbędnych
składników odżywczych, może więc stanowić jedyne źródło pożywienia.
IMMAX- JEDYNA TAKA BEZSMAKOWA DIETA W PROSZKU

Immax- Wysokobiałkowa i bezresztkowa dieta w proszku do żywienia
dojelitowego doustnie lub przez zgłębnik. Specjalna kombinacja składników
odżywczych przeznaczona dla osób chorych na nowotwory z zaburzeniami
smaku i apetytu.
Ze względu na swoje cenne składniki takie jak białko, L-leucyna oraz
pozostałe witaminy i minerały w pełni odżywia organizm pacjenta.
Dodatkowo jest bezsmakowy, więc można dodać go do każdej potrawy,
czyniąc ją pełnowartościową.
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6.3

Trudności z połykaniem- dysfagia

Dysfagia – tym terminem określane jest utrudnione przechodzenie pokarmu z
jamy ustnej przez przełyk do żołądka. Dysfagia ustno-gardłowa może być
spowodowana wieloma schorzeniami, np.: urazem i chorobami ośrodkowego
układu nerwowego, udarem mózgu, neuropatiami obwodowymi (np. w
przebiegu cukrzycy), choroba Parkinsona, choroby mięśni (dystrofia),
nowotwory i stany zapalne jamy ustnej i gardła.
W przypadku dysfagii niezbędne jest zastosowanie terapii opierającej się na
żywieniu medycznym. Odpowiednio dobrana dieta nie dopuści do
niedożywienia pacjenta, co w przypadku postępującej choroby jest
niezwykle istotne.
DYSFAGIA- JAKIE DIETY STOSOWAĆ?

Polecamy diety doustne, które są bardzo łatwe w podaży i mogą całkowicie
zastąpić tradycyjne posiłki. Dostarczają one niezbędnej ilości białka, witamin i
minerałów. Polecamy: EnergyZip, Trophic Basic, Immax.

6.4

Zaburzenia trawienia i wchłaniania

Zaburzenia trawienia i wchłaniania dotyczą coraz więcej ludzi na świecie, a
częstotliwość zachorowań na Nieswoiste Zapalenia Jelita od kilkudziesięciu lat
stale rośnie. Przyczyny zapaleń nie są do końca znane, nadal prowadzone są
badania, które pozwolą na dokładne określenie czynników mających
wpływ na liczbę zachorowań. Dużą rolę odgrywa czynnik genetyczny oraz
czynnik infekcyjny. Dodatkowo za przyczyny uznaje się także czynnik
immunologiczny czy psychosomatyczny.
CHOROBA LEŚNIOWSKIEGO- CROHNA

Jednym ze schorzeń jest Choroba Leśniowskiego-Crohna. Jest to przewlekłe,
nieswoiste zapalenie jelita wykazujące skłonność do ziarninowania. Objawia
się ona bólami brzucha o kolkowym lub wrzodowym charakterze, nasilające
się po jedzeniu i wypróżnieniu. Nierzadko występują bóle w prawej dolnej
części brzucha, przypominające ból wyrostka robaczkowego. Dodatkowymi
objawami Choroby Leśniowskiego-Crohna są biegunki, niedokrwistość, brak
łaknienia, nudności i wymioty, gorączka, utrata masy, zmiany
okołoodbytnicze, a u dzieci nawet opóźnienie wzrastania. Tok choroby
Leśniowskiego-Crohna jest przewlekły oraz długoletni. Bardzo często
schorzenie te przebiega z okresami zaostrzeń i remisji.
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WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO

Następnym schorzeniem jest Wrzodziejące zapalenie jelita
grubego- które występujące najczęściej w odbytnicy, z możliwością
przerzutów na jego dalsze odcinki. Choroba bardzo często przebiega w
postaci nagłych rzutów przedzielonych okresami remisji. Dokładne przyczyny
zachorowalności nie są znane. Dużą rolę odgrywa stres psychiczny, zmiany w
sposobie odżywiania, stosowanie leków przeciwbólowych, zakażenia
pokarmowe oraz infekcje pozostałych narządów. Przebiegi choroby mogą się
od siebie bardzo różnić- przybierają postać od łagodnej do bardzo silnej.
Nieswoiste zapalenia jelita mają przebieg przewlekły, więc nie można ich do
końca wyleczyć. Ważne jest złagodzenie objawów i opanowanie stanu
zapalnego. W tym celu stosowane jest leczenie, które ma
zapobiec nawrotom choroby. Osoby chorujące na Nieswoiste Zapalenia
Jelita powinny być pod stałą opiekę specjalistyczną- leczenie
farmaceutyczne, korzystanie z probiotyków, a także opieka psychologa ma
ogromny wpływ na przebieg choroby. Oprócz stosowania odpowiednich
leków, polecane jest żywienie profesjonalnym, bezresztkowym żywieniem
medycznym. Specjalne diety pozwolą uzupełnić straty żywieniowe i uzupełnią
brakujące witaminy i minerały.
PEPTIMAX

Nutripharma w swoim portfolio posiada specjalistyczną dietę- Peptimax. Jest
to formuła szybkiego wchłaniania, idealna do minimalizacji zaburzeń
jelitowych, takich jak ostra biegunka i zaburzenia trawienne. Dzięki
kombinacji L-glutaminy, zhydrolizowanego białka i TCM zapewnia szybkie
wchłanianie składników odżywczych i pomaga wzmocnić układ
odpornościowy.
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7. Przepisy z produktami Nutripharma
Diety Nutripharma można wykorzystać w kuchni, by jeszcze smaczniej
przyjmować potrzebne kalorie i składniki odżywcze!
Wykorzystaj pełnowartościowe, wysokokaloryczne i wysokobiałkowe diety w
swojej kuchni. Spróbuj sam!

WANILIOWE PŁATKI ŚNIADANIOWE

Składniki:
- ulubione płatki śniadaniowe lub Muesli
- 250 ml Trophic Basic lub Trophic 1.5
- owoce sezonowe
Przygotowanie:
Do płatków wlej wybraną dietę Trophic i dorzuć ulubione owoce pokrojone na
kawałki. Gotowe!

KOKTAJL TRUSKAWKOWY

Składniki:
- 200 ml truskawkowego EnergyZip
- 50 ml mleka
- świeże truskawki do dekoracji
Przygotowanie:
Wrzuć wszystkie składniki do blendera lub za pomocą miksera połącz je w
jednolitą i gładką masę. Koktajl przełóż do szklanki i udekoruj świeżymi
truskawkami. Smacznego!
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PUREE ZIEMNIACZANE

Składniki:
- 4 średniej wielkości ziemniaki
- 1 szklanka mleka
- Tarta gałka muszkatołowa do smaku
- 2 łyżki masła
- Sól i pieprz do smaku
- 6 łyżeczek miarowych IMMAX na porcję
Przygotowanie:
1. Ziemniaki należy obrać i pokroić, a następnie włożyć do garnka z wodą i
gotować na dużym ogniu, aż ziemniaki będą miękkie.
2. Rozgnieć ziemniaki, gdy są jeszcze ciepłe i włóż je do rondla, mieszając
w mleku i maśle.
3. Dopraw solą, czarnym pieprzem i gałką muszkatołową do smaku.
4. Dodaj IMMAX, dobrze wymieszaj i podawaj.

KAKAOWY PUDDING Z AWOCADO

Składniki:
- ½ dojrzałe awokado
- 3 łyżki miodu
- ½ szklanki śmietanki kremówki
- ½ łyżeczki ekstraktu waniliowego
- 115g posiekanej gorzkiej czekolady
- 6 łyżeczek miarowych IMMAX na porcję

Przygotowanie:
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1. Czekoladę i śmietanę przełóż do szklanej miski i umieść w kuchence
mikrofalowej przez 30 sekund, aż czekolada się rozpuści (można ją również
rozpuścić na patelni na małym ogniu, jeśli chcesz). Odłóż to na bok.
2. Podlej rozpuszczoną czekoladę, awokado, ekstrakt waniliowy i miód w
blenderze, aż mieszanina będzie gładka.
3. Dodaj IMMAX i dobrze wymieszaj.
4. Wlej budyń do mniejszych miseczek i wstaw do lodówki przez około 4
godziny.

KANAPKI Z RICOTTĄ I ŚWIEŻYM OGÓRKIEM

Składniki:
• 1 szklanka ricotty
• 3 łyżki oleju
• 1 starta marchewka
• 1 duży świeży ogórek
• Posiekana zielona cebula do smaku
• 4 łyżeczki oregano
• 2 łyżki do zupy jogurtu naturalnego
• 8 kromek pełnoziarnistego chleba
• sól i pieprz
• 6 łyżeczek miarowych IMMAX na porcję

Przygotowanie:
1. W misce wymieszaj ricottę z oliwą i jogurtem. Dodaj posiekaną zieloną
cebulę i oregano, dobrze wymieszaj, dopraw solą i pieprzem do smaku.
2. Podziel przyprawioną ricottę na cztery porcje i dodaj IMMAX. Pokrój ogórka
w plastry.
3. Zrób kanapki: na kromce chleba rozsmaruj ¼ mieszanki ricotta, dodaj
trochę startej marchewki i 2-3 plasterki ogórka, następnie przykryj wszystko
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drugim plastrem chleba. Możesz użyć wykałaczki, żeby kanapka była
stabilna. Zrób w ten sam sposób resztę kanapek. I gotowe! Smacznego!

8. Portfolio Nutripharma
W naszym portfolio znajdą Państwo odpowiedniki odżywczych drinków
dostępnych na rynku. Diety EnergyZip wyróżnia wyjątkowy smak, aksamitna
i niegęsta konsystencja i ekologiczne opakowanie.
Nasze Portfolio podzielone jest wedle przeznaczenia na diety doustne i do
podaży przez sondę, wedle cech na wysokokaloryczne i wysokobiałkowe. A
także wedle postaci, np. diety w proszku lub cech szczególnych, np. diety z
błonnikiem. Wszystko to abyście Państwo łatwo mogli znaleźć to czego
szukacie.
Zapraszamy na naszą stronę www.nutripharma.pl, gdzie znajdą Państwo
pełne portfolio Nutripharma.pl

9. Kontakt
Zamówienia można składać telefonicznie, mailowo, bądź przez formularz
na naszej stronie. Dostarczamy diety w 1 dzień roboczy na terenie całej
Polski. Możesz także umówić się z naszym przedstawicielem handlowym.
Zapraszamy do kontaktu!
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