
Sondeernæring 
Ombytningsliste 

Nutrison Protein Plus Energy 
Mad der kan erstatte: 100 ml sondeernæring 
Energi: 630 kJ. Protein: 7,5 g. 

Morgen: Franskbrød m. smør og ost 
 

½ skive franskbrød m. smør og 1-2 skiver ost (ca. 30 g): 
Energi: 740 kJ. Protein: 7,4 g 

Havregrød kogt på sødmælk 
(2 dl havregrød kogt på vand giver kun 

500 kJ og 4 g protein) 

1,5-2 dl havregrød: 
Energi: 720 kJ. Protein: 7,6 g 

Øllebrød m. sødmælk 
 

1 dl øllebrød og 1 glas sødmælk (1,5 dl): 
Energi: 800 kJ. Protein: 6,4 g 

Ymer og yoghurt  1,5 dl ymer m. sukker 
Energi: 600 kJ. Protein: 9,2 g 

2 dl sødmælksyoghurt 
Energi: 525-750 kJ. Protein: 
6,5-7,5 g  

Varm mad: Kød m. sovs 50 g kød m. sovs:  
Energi: 500-700 kJ. Protein: 8-12 g 

Fisk m. sovs 50 g fisk m. sovs: 
Energi: 570-670 kJ. Protein: 6-12 g 

Suppe  
 

1 dl suppe m. 1 tsk. piskefløde og 8-10 små kødboller: 
Energi: 650 kJ. Protein: 7,2 g 

Æggeretter  Røræg af 1 æg + 1 spsk. 
piskefløde: 
Energi:650 kJ. Protein: 8 g 

1 kogt æg m. mayonnaise og 
rejer: 
Energi: 600 kJ. Protein: 8,7 g 

Brød m. pålæg Rugbrød m. æg og rejer 
 

¼ skive rugbrød m. smør, ½ æg, mayonnaise og rejer: 
Energi: 630 kJ. Protein: 7,1 g 

Rugbrød m. leverpostej ½ skive rugbrød m. tykt lag leverpostej og 2 skiver bacon: 
Energi: 775 kJ. Protein: 8,3 g 

Rugbrød m. 
hamburgerryg/skinke og 
italiensk salat.  

¼ skive rugbrød m. smør, 2 skiver hamburgerryg og italiensk 
salat: 
Energi: 560 kJ. Protein: 7 g 

Franskbrød m. 
hønsesalat/skinkesalat/tunsalat 

½ skive franskbrød m. et tykt lag pålægssalat: 
Energi: 775 kJ. Protein: 6 g  

Mellemmåltider: Kakaomælk 2 dl kakaomælk m. ¼ dl piskefløde: 
Energi: 735 kJ. Protein: 7,5 g 

Sødmælk  
 

2,5 dl sødmælk: 
Energi: 670 kJ. Protein: 8,5 g 

Arla Protino Drik  
 

1 dl Arla Protino Drik: 
Energi: 755 kJ. Protein: 10 g 

Hjemmelavet proteindrik (find 
opskrift på måltidshåndbog.dk)  

1 dl hjemmelavet proteindrik fra køkkenet: 
Energi: 900 kJ. Protein: 9 g 

Ernæringsdrik fra apoteket ½ Resource 2.0: 
Energi: 840 kJ. Protein: 9 g 

Flæskesvær 4 stk. flæskesvær (12 g) (Obs: Energi lav ift. protein): 
Energi: 400 kJ. Protein: 9,2 g 

Chips og mælk 30 g franske kartofler og 1 glas kærnemælk (1,5 dl): 
Energi: 860 kJ. Protein: 6,5 g 

Kiks m. ost (eller kødpålæg) 
(brug fx forskellige slags faste oste, brie 

eller smelteost med min. 18 g 

protein/100 g).  

1 Digestive kiks m. 1 tyk skive 
ost (ca. 25 g): 
Energi: 700 kJ. Protein: 7,5 g 

3 salte kiks m. 1 skive fast ost 
(ca. 20 g) og 1 stykke brie: 
Energi: 620 kJ. Protein: 8 g 

Frugt- eller bærgrød m. 
sødmælk 
 

1 dl frugtgrød m. ½ dl sødmælk og 1 glas sødmælk (1,5 dl): 
Energi: 985 kJ. Protein: 6,8 g 

Fromage  
 

1,5 dl fromage: 
Energi: 1170 kJ. Protein: 6 g 

 


