
Sammanställning näringsdrycker  

 
Sammanfattning mjölkbaserade näringsdrycker 

 

 

Fabrikat Namn Typ Energi(kcal)/ 
100 ml 

Kolhydrater 

g/100 ml 

Protein 

g/100 ml 

Fett 

g/100ml 

Fresenius kabi Fresubin Protein 
Energy Drink 

Proteinrikt 150 kcal 12,4 10 6,7 

Nestlé Komplett näring 
protein 

Proteinrikt 150 kcal 24 7,5 2,7 

Nestlé Resource protein Proteinrikt 125 kcal 14 9,4 3,5 

Nutricia Fortimel Proteinrikt 100 kcal 10,3 10 2,1 

Nutricia Fortimel Extra Proteinrikt 150 kcal 15,6 10 5,3 

Särskilt lämpad för att förbättra 
näringsintaget hos personer 
med ett ökat energi- och 
proteinbehov. Exempelvis vid 
sårläkning och infektioner. 

Kan pga. sin sammansättning 
användas som enda näringskälla 
om situationen kräver detta. Ej 
lämplig till personer med 
njursvikt. 

Fabrikat Namn Typ Energi (kcal)/ 
100 ml 

Kolhydrater 
g/100ml 

Protein 
g/100 ml 

Fett 
g/100 ml 

Fresenius kabi Fresubin Energy 
Fibre 

Fiberrik 150 kcal 18,8 5,6 5,8 

Nestlé Resource 2.0 + 
fibre 

Energi- och 
Fiberrik 

200 kcal 21,4 9 8,7 

Nutricia Fortimel Energy 
multifibre 

Fiberrik 150 kcal 18,4 6,0 5,8 

Innehåller en blandning av olika 
fibertyper som bidrar till 
bibehållen tarmfunktion. Hjälper 
till att minska risken för diarré 
och förstoppning.  
Kan pga. sin sammansättning 
användas som enda 
näringskälla om situationen 
kräver detta. 

 



 
 
Fabrikat Namn Typ Energi(kcal)/ 

100 ml 
Kolhydrater.  
g/100 ml 

Protein 
g/100 ml 

Fett 
g/ 100ml 

Nestlé Komplett näring 
energi 

Extra energirik 200 kcal 25 6,3 8,5 

Nestlé Resource 2.0 Extra energirik 200 kcal 21,4 9 8,7 

De energitätaste av 
kosttilläggen. Servera 
uppdelat i små doser, ca ½ 
dl åt gången då de är relativt 
mastiga. Kan användas som 
enda näringskälla  

 
 
 
 
 
Fabrikat Namn Typ Energi(kcal)/100ml Kolhydrater 

g/100ml 
Protein 
g/100 ml 

Fett 
g/100 ml 

Nestlé Resource 
Komplett näring 
1.5 

Standard 150 kcal 21 5,6 5 

Nutricia Fortimel yoghurt 
Style  

Standard 
(yoghurtbaserad)

150 kcal 18,7 6 5,8 

Nutricia Fortimel Energy Standard 150 kcal 18,4 6,0 5,8 

Kan pga. sin sammansättning 
användas som enda 
näringskälla om situationen 
kräver detta. Lämpligt som 
tillägg till den vanliga maten för 
att förbättra energi- och 
näringstillståndet hos personer 
som av olika anledningar äter 
dåligt 
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Sammanfattning klara näringsdrycker 

 
Fabrikat Namn Typ Energi(kcal)/100ml Kolhydrater  

g/ 100 ml 

Protein  

g/100 ml 

Fett  

g/100 ml 

Fresenius kabi 
Provide Xtra 

Fettlåg 125 kcal 27,5 3,75 - 

Nestlé Resource Fruit Fettlåg 150 kcal 33,5 4 - 

Nestlé Addera Fettlåg 85 17 4 <0,1 

Nestlé Addera plus Fettlåg 125 26 5 <0,1 

Nestlé Addera 
nyponsoppa 

Fettlåg 

Nyponsoppa 

120 29 0,2 <0,1 

Nutricia Fortimel Jucy Fettlåg 150 33,5 4 - 

Fettlågt energitillskott till 
personer med ett otillräckligt 
näringsintag. Även lämplig till 
personer som har diarréer 
orsakade av fettmalabsorption.  

Kan med fördel användas som 
måltidsdryck. Av alla kosttillägg 
accepteras dessa lättast i ett 
palliativt skede. 

 

Kan ej användas som enda 
näringskälla pga. det låga 
fettinnehållet. 
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Sjukdomsspecifika näringsdrycker 

 
Fabrikat Namn Används vid: Beskrivning 

Fresenius Kabi Diben Diabetes Lämplig för patienter med diabetes, används på inrådan av läkare eller dietist 

Nutricia Diasip Diabetes Lämplig för patienter med diabetes, används på inrådan av läkare eller dietist 

Nutricia Forticare Cancer Avsedd för kostbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring hos personer med cancer, 
används på inrådan av läkare eller dietist 

Nutricia Cubitan Trycksår Särskilt framtaget för kostbehandling av trycksår, energi- och proteinrikt samt extra berikat 
med näringsämnen som har betydelse för läkningsprocessen. 

Nutricia Respifor Lungsjukdom Kosttillägg för kostbehandling av personer med KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). 
Används på inrådan av läkare eller dietist. 

Nutricia Renilon 4.0 och 7.5 Njursjukdom Används vid kostbehandling av njursjuka. Finns två typer med olika innehåll av protein och 
mineraler. Används på inrådan av läkare eller dietist 

 
Övrigt 

 
Fabrikat Namn Används vid: Energi (kcal)/ 

100 g 
Kolhydrater 

g/100 g 

Protein 

g/100 g 

Fett 
g/100g 

Nutricia Fortimel 
Creme 

Sväljsvårigheter. 
Creme-konsistens 

161 19 10 5 

Nutricia Fortimel Fruit 
Apple 

Sväljsvårigheter 

Purékonsistens 

133 16,7 7 4 

Nestlé Dessert fruit Sväljsvårigheter 

Purékonsistens 

         160         24        5       5 

Energi- och proteinrikt 
kosttillägg som kan 
användas vid risk för 
aspiration eller som 
variation till flytande 
kosttillägg.  
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Fabrikat Namn Typ: Beskrivning 

Nutricia Calogen Fettemulsion: 

50% vatten och 
50% fett (långa 
fettsyror) 

Avsedd att används vid sjukdomstillstånd där personen trots övrig nutritionsbehandling har 
svårt att tillgodose sitt energibehov. Calogen är endast tillskott av fett och måste kompletteras 
med annan mat. Dagsdosen bör ej överstiga 3 x 30 ml. Tas ej samtidigt som medicin. 
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