
 
Forskellige væsker reagere individuelt, når de blandes med ThickenUp® Clear   

 
Det er der forskellige årsager til: 
  

1. Indholdet af protein i væsken, f.eks. mælk, kakaomælk og 
ernæringsdrikke. Der er udfordringer ved at fortykke væsker 
indeholdende protein, fordi molekylerne fra xantangummi og 
proteinerne konkurrerer om ”pladsen”. Mælk, kakaomælk og 
ernæringsdrikke kan fortykkes - se hvordan i skemaet på næste 
side.  

 
2. Lav PH-værdi (<3) i væsken. Lav PH-værdi <3 ødelægger 

Xanthangummi`s evne til at fortykke og derfor sker der ingen 
fortykkelse af væsken. 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
TIPS:  

 Fortyk væsken til borgeren i kander om 
morgenen, så det er klar til brug i løbet af 
dagen.  

 Opbevares i køleskab eller i termokander 
i 24 timer.  

 ThickenUp® Clear er varme- og frysestabil 
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Start med at hælde 

pulveret op i et tørt glas 
Hæld derefter væsken 

over pulveret samtidig 

med omrøring  

Rør væsken rundt til 

pulveret er opløst 
Klar når blandingen 

har hvilet – se 

fortykningstid i 

blandingsvejledning 

Pr. 100 ml væske 

KONSISTENS: 
LET 

FORTYKKET 

KONSISTENS: 
MODERAT 
FORTYKKET 

KONSISTENS: 
MEGET 

FORTYKKET 



Blandingsvejledning ThickenUp® Clear 

Blanding af ThickenUp® Clear i: Metode: Fortykningstid: 

Vand 
Højt indhold af kalk eller ilt i vandet kan give 
et uklart udseende. Efter fortykning kan 
væsken stilles på køl ca. 30 min. så vil vandet 
igen blive klart. Alternativt kan vandet koges, 
fortykkes og køles ned i køleskab. Vandet kan 
også koges på forhånd, nedkøles og 
fortykkes.  

 
1. Hæld den ønskede mængde pulver op i et 

tomt glas eller kande. 
2. Tilsæt afmålt mængde vand.  
3. Rør med en ske indtil pulveret er opløst. 

 

Lad stå i 5 min. 

Saftevand 
Bland saftevandet –gerne ekstra stærkt, idet 
fortykningsmidler tager lidt af smagen. 

1. Hæld den ønskede mængde pulver op i et 
tomt glas eller kande. 

2. Tilsæt afmålt mængde saftevand. 
3. Rør med en ske indtil pulveret er opløst. 

Lad stå i 5 min. 

Juice 
 

1. Hæld den ønskede mængde pulver op i et 
tomt glas eller kande. 

2. Tilsæt afmålt mængde juice. 
3. Rør med en ske indtil pulveret er opløst. 

Lad stå i 10 min. 

Kaffe og the 
Bryg kaffe/the-gerne ekstra stærkt, idet 
fortykningsmidler tager lidt af smagen. 

1.     Hæld den ønskede mængde pulver op i et 
tomt glas eller kande. 

2.     Tilsæt afmålt mængde kaffe/the. 
3.     Rør med en ske indtil pulveret er opløst. 

Lad stå i 3 min. 

Resource® Addera Plus  
(juicebaserede ernæringsdrikke) 

1. Hæld den ønskede mængde pulver op i et 
tomt glas eller kande. 

2. Tilsæt afmålt Resource® Addera Plus.  
3. Rør kraftigt med en ske indtil pulveret er                  

opløst. 

Lad stå i 10 min. 

Mælkebaserede 
ernæringsdrikke/mælkeprodukter 
(sød/let/mini/skummet/kærnet –mælk) 

1. Hæld den ønskede mængde pulver op i et 
tomt glas eller kande. 

2. Tilsæt ca. halvdelen af den afmålte væske. 
3. Rør kraftigt med en ske, indtil pulveret er 

helt opløst. 
4. Tilsæt resten af væsken under omrøring. 

Lad blandingen stå i 
20 min. i køleskab-rør 
rundt og server (jo 
højere protein-
indhold, jo længere 
hviletid)   

Kakaomælk og drikkeyougurt 

1. Hæld den ønskede mængde pulver op i et 
tomt glas eller kande. 

2. Tilsæt ca. halvdelen af den afmålte væske. 
3. Rør kraftigt med en ske, indtil pulveret er 

helt opløst. 
4. Tilsæt resten af væsken under omrøring. 

Lad blandingen stå i 
10 min. i køleskab – 
rør rundt og server. 

Sodavand/øl 

1. Hæld sodavand/øl op i et glas og lad stå i 5-
10 min. eller rør lidt rundt i væsken, så lidt af 
kuldioxiden røres ud. 

2. Hæld den ønskede mængde pulver op i et 
tomt glas eller kande. 

3. Tilsæt afmålt mængde sodavand/øl. 
4. Rør forsigtigt med en ske indtil pulveret    er 

opløst. 

Lad stå 5 min. 

Rødvin/hvidvin 

1. Hæld den ønskede mængde pulver op i et 
tomt glas eller kande. 

2. Tilsæt afmålt mængde vin. 
3. Rør med en ske indtil pulveret er opløst. 

 

Lad stå i 5 min. 

Movicol-opløsning 
(opløs Movicol i væsken) 

1. I et nyt tomt glas tilsættes den ønskede 
mængde ThickenUp® Clear. 

2. Movicol-opløsning tilsættes. 
3. Rør med en ske indtil pulveret er helt opløst. 

Lad stå i 10 min. 

 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Produktspecialist Rikke Engen Pedersen på tlf. 29 29 61 67 eller 

rikke.pedersen@dk.nestle.com 


