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NÄRINGSDRYCKER 
MED GODA SMAKER HELPPOJA JA HYVIÄ OHJEITA 

Sinulle, jolle on määrätty  
ThickenUp® Clearia



IDDSI-TASOT 

TASO 1

TASO 2

TASO 3

TASO 4

TÄMÄNHETKISET
SAKEUTTAMISTASOT* 

NESTEMÄINEN

SAKEA

HYYTELÖMÄINEN

MITTOJEN LUKUMÄÄRÄ/  
200 ml**

x2

x1

x4

x6***

 
* IDDSI on globaali standardi, joka kuvaa ruuan ja juoman sakeutta. ** Sakeuttaaksesi 100 ml nestettä puolita yllä olevassa annostelutaulukossa esitetty 
ThickenUp® Clear -jauheen määrä. *** IDDSI-taso 4 perustuu Spoon Tilt Test -kokeeseen. ThickenUp® Clearia annosteleva henkilö on vastuussa siitä, että 
sakeutetulla nesteellä on sopiva koostumus.

Sinulle, joka kärsit  
nielemisvaikeuksista ja käytät 
ThickenUp® Clearia!
Kehostamme noin 60 % on vettä, tämä on terveytemme ja hyvinvointimme  
kannalta elintärkeää. Koska elimistöstä poistuu nestettä jatkuvasti, on tärkeää, 
että saamme sitä päivittäin lisää. Suurin osa tarvitsemastamme nesteestä tulee  
juomasta, ja loput saamme ruoasta. 

Pureskelu- ja nielemisvaikeuksista kärsiville henkilöille nieleminen voi olla 
epämiellyttävää. Siksi monet heistä rajoittavat ruoan- ja juomansaantiaan, mikä 
voi johtaa kuivumiseen ja vajaaravitsemukseen. Seuraukset voivat olla vakavia, ja 
siksi onkin tärkeää hakea apua ravitsemus- tai puheterapeutilta, joka voi auttaa 
löytämään nielemistä helpottavia ja houkuttelevia ruoka- ja juomavaihtoehtoja. 

Jos sinulla on vaikeuksia niellä erittäin 
juoksevia juomia, paksumpi koostumus 
voi auttaa. ThickenUp® Clear* on jauhe-
mainen sakeuttamisaine, joka muuttaa 
ruokien ja juomien koostumusta niiden 
makuun, tuoksuun tai väriin vaikutta-
matta. Jauhe vaikuttaa välittömästi, 
nesteet pysyvät kirkkaina eikä jauhe 
jatka sakeutumista myöhemmin. 

ThickenUp® Clear sopii myös lämpimien 
ja kylmien ruokien sakeuttamiseen. 
Ohessa muutamia hyviä ja ravitsevia 
ohjeita!

ThickenUp® Clearin avulla sinun  
ei enää tarvitse rajoittaa ruoka-  
ja juomavalintoja, vaan voit nauttia,  
mitä mielesi tekee! 

* ThickenUp® Clear on kliininen ravintovalmiste, jota tulee  
käyttää terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta.

ThickenUp® Clearin annostelu

Keskustele lääkärin, ravitsemus- tai puheterapeutinkanssa, mikä sakeustaso  
sopii juuri sinulle.

1.  Käytä pakkauksen mukana tulevaa mittaa. Lisää ensin haluttu määrä   
 jauhetta tyhjään lasiin, kulhoon tai astiaan.
2.  Lisää sitten neste.
3.  Sekoita voimakkaasti lusikalla, kunnes kaikki jauhe on liuennut.
4.  Anna seoksen sakeutua 1–2 minuutin ajan ennen tarjoilua.

HUOM.! Älä lisää jauhetta sakeutumisen jälkeen.

VINKKI!
• Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi: Annostele ensin  
 ThickenUp® Clear ja vasta sitten neste. 
• Pidä pakkauksen mukana tuleva mittalusikka tallessa!  
 Tarvitset sitä varmistaaksesi oikean annostelun. 
• Avaamispäivämäärä kannattaa merkitä pakkaukseen. ThickenUp®  
 Clear säilyy avattuna kahden kuukauden ajan. 
• Sakeutettu neste säilyy jääkaapissa jopa 24 tuntia.



Ravitseva kiisseli, KOOSTUMUS  3-4*
• 1 dl Resource® Addera Plus -juomaa, 
 vapaavalintainen maku**
• 2–3 mitallista ThickenUp® Clearia

Mittaa tyhjään lasiin haluttu määrä ThickenUp® Clearia  
ja lisää sitten Resource® Addera Plus -juoma. Sekoita  
välittömästi noin 30 sekunnin ajan.

Marjakiisseli, KOOSTUMUS  3–4*
• 1 dl sulatettuja pakastemarjoja tai tuoreita marjoja
• 0,5 tl sokeria
• 1–3 mitallista ThickenUp® Clearia tarpeen mukaan

Soseuta marjat ja sokeri tasaiseksi seokseksi. Lisää ThickenUp® Clear  
ja sekoita. Viilennä seos halutessasi jääkaappikylmäksi ennen tarjoilua. 
Koostumustaso 2 ei edellytä ThickenUp® Clearin lisäämistä.

Banaanijuoma/kiisseli, KOOSTUMUS  3–4*
• 1 banaani
• 1 rkl appelsiinimehua
• 2–3 mitallista ThickenUp® Clearia tarpeen mukaan

Soseuta banaani ja appelsiinimehu tasaiseksi seokseksi. Lisää ThickenUp® 
Clear ja sekoita. Viilennä seos halutessasi jääkaappikylmäksi ennen tarjoilua. 
Koostumustaso 2 ei edellytä ThickenUp® Clearin lisäämistä.
 

Ohjeita ja 
inspiraatiota

Juoksevien nesteiden sakeuttaminen, KOOSTUMUS  1–4*
Esim. vesi, mehu, tuoremehu, virvoitusjuoma, kahvi, tee, viini tai olut 
• 2 dl nestettä
• 1–6 mitallista ThickenUp® Clearia tarpeen mukaan (ks. annosteluohje s. 2)

Mittaa tyhjään lasiin haluttu määrä ThickenUp® Clearia ja lisää sitten valitsema-
si juoma. Sekoita välittömästi noin 30 sekunnin ajan. Täysin kirkkaan loppu- 
tuloksen saat, kun laitat sakeutetun nesteen jääkaappiin vähintään 30 minuu-
tiksi. Huomio! Happamat juomat voivat edellyttää enemmän jauhetta halutun 
koostumuksen saavuttamiseksi verrattuna esimerkiksi veteen. 

Kokeile sakeuttaa hiilihapollista juomaa – lopputulos on herkullinen ja 
raikas. Sekoita pois hieman hiilihappoja ennen sakeuttamista.

Sakeuta kerralla kokonainen kannullinen vettä tai mehua ja säilytä sitä 
jääkaapissa, niin sinulla on aina janonsammuttaja valmiina! Neste säilyy 
jääkaapissa vuorokauden.

Sakeutettu kahvi voi maistua tavallista kahvia kitkerämmältä. Sekoita 
kahviin hieman sokeria, makeutusainetta tai maitoa ennen sakeuttamista. 

Voiko mehutiivistettä sekoittaa jo sakeutettuun veteen? Ei, se ei onnistu. 
Laimenna mehu ennen sen sakeuttamista ThickenUp® Clearilla.

Maidon ja Resource®-ravintojuomien sakeuttaminen**
• 2 dl nestettä
• 1–6 mitallista ThickenUp® Clearia tarpeen mukaan (ks. annosteluohje s. 2)

Mittaa tyhjään lasiin haluamasi määrä ThickenUp® Clearia. Lisää puolet sakeu-
tettavasta maidosta tai ravintojuomasta. Sekoita välittömästi, kunnes jauhe on 
täysin liuennut. Lisää loput nesteestä ja jatka sekoittamista, kunnes seoksen 
koostumus on tasainen. Anna seoksen seistä 5–20 minuutin ajan, jotta juoma 
saavuttaa toivotun koostumuksen.

*IDDSI-standardin sakeustasojen mukaan. **RESOURCE®-ravintojuomat ovat kliinisiä  
ravintovalmisteita. Käyttö terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta.
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Mehukeitto, KOOSTUMUS  2–4*
• 1 dl mehukeittoa
• 1–3 mitallista ThickenUp® Clearia tarpeen mukaan

Mittaa lasiin ThickenUp® Clearia ja kaada sekaan mehukeittoa. Sekoita  
noin 30 sekunnin ajan.

ThickenUp® Clear jääpaloja/mehujäätä, KOOSTUMUS  4
• 100 ml Resource® Addera Plus** -juomaa**, vapaavalintainen maku
• 3 mitallista ThickenUp® Clearia

Mittaa tyhjään lasiin 3 mitallista ThickenUp® Clearia ja lisää valitsemasi  
Resource® Addera Plus -juoma. Sekoita välittömästi noin 30 sekunnin ajan. Kaada 
neste jääpala- tai mehujäämuotteihin. Laita pakkaseen vähintään 6 tunniksi. 

Keksit, piiraat ja vastaavat
• 2 pientä keksiä
• 1 dl omenatuoremehua
• 2 mitallista ThickenUp® Clearia

Sekoita yhteen omenamehu ja ThickenUp® Clear. Aseta keksit lautaselle.  
Kaada seos tasaisesti keksien päälle ja anna vetäytyä kunnes keksit ovat läpi-
märkiä. Tämä vie pikkuleipien ja keksien kohdalla noin 30–40 minuuttia. Siirrä  
leivonnainen ohuen paistinlastan avulla puhtaalle lautaselle ennen tarjoilua.

Voileivät
• 1–2 leipäviipaletta ilman  
 reunoja
• 1 dl vettä
• 1 rkl voita
• 2 mitallista ThickenUp® Clearia

Kuumenna vesi ja sulata siihen voi. Sekoita joukkoon ThickenUp® Clear. 
Jaa seos tasaisesti leipäviipaleille ja anna vetäytyä muutaman minuutin ajan 
ennen tarjoilua.

*IDDSI-standardin sakeustasojen mukaan. **RESOURCE®-ravintojuomat ovat kliinisiä ravintovalmisteita. 
Käyttö terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta.

Tomaattikeitto, KOOSTUMUS  2–4*
• 1 dl sileää tomaattikeittoa
• 1–4 mitallista ThickenUp® Clearia tarpeen mukaan

Lämmitä keitto. Lisää ThickenUp® Clear ja sekoita. Huom! Tomaatit ovat  
melko happamia, joten tomaattikeitto edellyttää enemmän jauhetta halutun 
koostumuksen saavuttamiseksi verrattuna esimerkiksi kantarellikeittoon.

Kantarellikeitto, KOOSTUMUS  2–4*
• 1 dl kantarellikeittoa
• 0,5–2 mitallista ThickenUp® Clearia tarpeen mukaan

Lämmitä keitto ja siivilöi mahdolliset kantarellit pois. Lisää ThickenUp® Clear 
ja sekoita.

Munatahna, KOOSTUMUS  3–4*
• 1 kovaksikeitetty kananmuna
• 4 rkl kahvikermaa
• Mätitahnaa maun mukaan
• 1–3 mitallista ThickenUp® Clearia tarpeen mukaan

Soseuta kananmuna ja kerma tasaiseksi seokseksi. Lisää ThickenUp® Clear ja 
sekoita. Mausta halutessasi mätitahnalla. Sopii hyvin esimerkiksi voileiville tai 
uuniperunan kanssa. Koostumustaso 2 ei edellytä ThickenUp® Clearin lisäämistä.
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Jos sinulla on kysyttävää tuotteistamme,  
ota yhteyttä asiakaspalveluumme:

Puhelin: 010 3951 466
Sähköposti: nestlehealthscience@fi.nestle.com

Lisätietoa tuotteistamme saatavilla osoitteessa   
www.nestlehealthscience.fi

ThickenUp® Clear on kliininen ravintovalmiste, jota tulee käyttää 
terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta.


