
Adosan 

Ernæringsberigelse
Adosan er et smagsneutralt næringsmiddel, der er 
rigt på energi og proteiner. Det er specielt udviklet til 
småtspisende, hvor næringsbehovet ikke dækkes af 
kosten alene. 
Adosan er nem at berige maden med, da det er i 
pulverform og blot drysses i stort set al slags mad 
og drikke, varme som kolde.
Da hverken mennesker eller mad er ens, tilgodeser 

Adosan at berige kosten, så den tilpasser indivi-
duelle behov. De 4 Adosan varianter er fremstillet 
i samarbejde med ernæringsfaglige personer og 
udviklet som en hel produktserie, hvor forskellige 
individuelle behov kan tilgodeses. Efter anbrud kan 
Adosan holde sig indenfor produktionsdatoen - se 
dato på bøtten/brev.

Adosan Kold/Varm
Beriger madens indhold med alle energi 
givne næringsstoffer. Yderst velegnet til 
såvel varme og kolde retter samt drikke. 

 ¡ Højt proteinindhold
 ¡ Ikke tilsat sukker
 ¡ Laktosefri
 ¡ Glutenfri

Adosan HøjEnergi
Høj fedtenergiprocent og yderst velegnet 
til mellemmåltider eller andre retter, hvor 
energitætheden skal forøges.  

 ¡ Højt proteinindhold
 ¡ Ikke tilsat sukker
 ¡ Laktosefri

Varenr. Antal i æske 

1000002271 10 g (20 breve á 10 g)

1000002272 1 kg

1000002273 3 kg

Varenr. Antal i æske 

1000002274 10 g (20 breve á 10 g)

1000002275 1 kg

1000002276 3 kg

Energifordeling

Energifordeling  i % Pr. 100 g Pr. portion (10g)

KJ/Kcal 1855/443 186/44

Protein 51% 51 g 5,1 g

Kulhydrat 22% 22 g 2,2 g

Fedt 27% 27 g 2,7 g

Energifordeling

Energifordeling i % Pr. 100 g Pr. portion (10g)

KJ/Kcal 2527/603 253/60

Protein 10% 10 g 1 g

Kulhydrat 24% 24 g 2,4 g

Fedt 66% 66 g 6,6 g

Protein

Fedt

Kulhydrat

Protein

Kulhydrat

Pr
ot
ein

Fedt

Kulhydrat

Protein

Protein

Fedt

Kulhydrat

Protein

Kulhydrat

Pr
ot
ein

Fedt

Kulhydrat

Protein



LB
12

98
/D

K
/0

1.
20

17
/A

b
en

a 
G

ro
up

 M
ar

ke
ti

ng
.  

D
er

 t
ag

es
 f

o
rb

eh
o

ld
 f

o
r 

tr
yk

fe
jl.

Adosan HøjProtein
Forøger madens/drikkens næringsindhold 
med 100% proteiner. 

 ¡ Højt proteinindhold
 ¡ Ikke tilsat sukker
 ¡ Laktosefri
 ¡ Glutenfri
 ¡ Ikke mælkeprotein
 ¡ Soyafri

Varenr. Antal i æske 

1000002278 10 g (20 breve á 10 g)

1000002284 1 kg

1000002286 3 kg

Energifordeling

Energifordeling i % Pr. 100 g Pr. portion (10g)

KJ/Kcal 1700/406 170/41

Protein 100% 100 g 10 g

Adosan Transparent
Når der er særligt behov for proteiner og 
energi i helt klare drikke og supper.  

 ¡ Højt proteinindhold
 ¡ Ikke tilsat sukker
 ¡ Laktosefri
 ¡ Glutenfri
 ¡ Ikke mælkeprotein
 ¡ Soyafri

Varenr. Antal i æske 

1000002268 (20 breve á 10 g)

1000002269 1 kg

1000002270 3 kg

Energifordeling

Energifordeling i % Pr. 100 g Pr. portion (10g)

KJ/Kcal 1698/405 170/41

Protein 40% 40 g 4 g

Kulhydrat 60% 60 g 6 g

Anbefalet brug
 ¡ 10 gram pr. portion mad/drikke à 125 ml
 ¡ 2-4 breve pr. dag, eller anbefalet mængde fra 

sundhedsfagligt personale

Hvis du vil vide mere om de 4 typer Adosan er du 
velkommen til at besøge os på www.dengodepleje.dk, 
hvor du også finder opskrifter og inspiration til, 
hvordan du kan bruge Adosan i hverdagen. 
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