
CAREZZO EIWIT VERRIJKTE PRODUCTEN
Er is nu met Carezzo een nieuwe mogelijkheid om onder-
voeding, spierverlies en spierherstel aan te pakken met
lekkere, alledaagse producten die afgestemd zijn op wat
je nodig hebt.
 
EXTRA EIWITTEN ZIJN NODIG
Eiwitten in onze voeding leveren de bouwstoffen voor onze
spieren. Bij ongewenst gewichtsverlies raken we ook spier-
massa kwijt. Juist bij ziekte en herstel hebben mensen extra 
eiwit nodig voor het behoud en de groei van spiermassa.
Een diëtiste kan adviseren hoeveel extra eiwit je nodig hebt. 

MEER ETEN LUKT NIET
In ziekenhuizen en zorginstellingen krijgen mensen die
ondervoed zijn een eiwit- en energie verrijkt dieet dat vaak
wordt aangevuld met drinkvoeding, om zo meer eiwit binnen
te krijgen. Het is voor veel senioren echter ondoenlijk
om zoveel meer te eten. Uit wetenschappelijk onderzoek
weten we dat veel mensen die ondervoed zijn de gewenste
hoeveelheid extra eiwit niet halen. Maar nog erger is dat
veel mensen die (nog) niet ondervoed zijn ook te weinig
eiwit krijgen. Zo is er een grote groep met een risico op
ondervoeding, door een gebrek aan eetlust. De bestaande
aanpak biedt geen oplossing. We hebben namelijk meer
eiwit nodig zonder meer te hoeven eten.

LEKKERE ALLEDAAGSE PRODUCTEN
Carezzo maakt lekkere en alledaagse producten voor mensen 
met behoefte aan extra eiwit. Carezzo heeft daarom eiwit 
verrijkte voeding ontwikkeld op basis van groente, fruit en 
granen. Het betreft brood en banket, fruitdrink, groentesoep 
en roomijs. Het extra eiwit is op de essentiële aminozuren 
gebalanceerd en van hoge kwaliteit. Alle producten zijn 
geproefd door senioren smaakpanels en zijn net zo lekker als 
reguliere voeding. Het vervangen van de reguliere basisvoeding 
door Carezzo eiwitverrijkte producten is de lekkerste, 
makkelijkste en minst belastende manier om in het eiwit tekort 
te voorzien 
 
KIEZEN WAT JE LEKKER VINDT
Carezzo biedt je keuze waardoor je kan variëren tussen de
producten en zelf in je eiwitbehoefte kan voorzien. Alle 
vloeibare producten zitten in gezellige bekertjes van 150 ml 
met 10 gram eiwit. Alle banket heeft ook 10 gram eiwit per stuk. 
Zo kan je kiezen en wisselen wat je lekker vindt. En alle brood 
geeft je 8 gram per snee. Door de ruime keuze kun je meer eiwit 
eten in de broodmaaltijden en op de tussendoor momenten. 
Daar behalen we de grootste winst om de hoeveelheid eiwit 
op een dag substantieel te verhogen en dat ook om te zetten 
in spiermassa. Omdat het Carezzo assortiment uit bekende en 
vertrouwde producten bestaat is het geen opgave om die te 
consumeren. Carezzo maakt het wel heel eenvouding.
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CAREZZO EIWIT VERRIJKTE PRODUCTEN
Er is nu met Carezzo een nieuwe mogelijkheid om onder-
voeding, spierverlies en spierherstel aan te pakken met 
lekkere, alledaagse producten die afgestemd zijn op wat  
je nodig hebt. 

EXTRA EIWITTEN ZIJN NODIG
Eiwitten in onze voeding leveren de bouwstoffen voor onze 
spieren. Bij ongewenst gewichtsverlies raken we ook spier-
massa kwijt. Juist bij ziekte en herstel hebben mensen extra 
eiwit nodig voor het behoud en de groei van spiermassa. 
Een diëtiste kan adviseren hoeveel extra eiwit je nodig hebt.

MEER ETEN LUKT NIET
In ziekenhuizen en zorginstellingen krijgen mensen die 
ondervoed zijn een eiwit- en energie verrijkt dieet dat vaak 
wordt aangevuld met drinkvoeding, om zo meer eiwit bin-
nen te krijgen. Het is voor veel senioren echter ondoenlijk 
om zoveel meer te eten. Uit wetenschappelijk onderzoek 
weten we dat veel mensen die ondervoed zijn de gewenste 
hoeveelheid extra eiwit niet halen. Maar nog erger is dat 
veel mensen die (nog) niet ondervoed zijn ook te weinig 
eiwit krijgen. Zo is er een grote groep met een risico op 
ondervoeding, door een gebrek aan eetlust. De bestaande 
aanpak biedt geen oplossing. We hebben namelijk meer 
eiwit nodig zonder meer te hoeven eten.

LEKKERE ALLEDAAGSE PRODUCTEN
Carezzo maakt lekkere en alledaagse producten voor mensen 
met behoefte aan extra eiwit. Carezzo heeft daarom eiwit 
verrijkte voeding ontwikkeld op basis van groente, fruit en 
granen. Het betreft brood en banket, fruitsdrink , 
groentesoep en roomijs. Het extra eiwit is op de essentiële 
ami-no-zuren gebalanceerd en van hoge kwaliteit. Alle 
producten zijn geproefd door senioren smaakpanels van 
Wageningen Universiteit en zijn net zo lekker als reguliere 
voeding.  
Het vervangen van de reguliere basisvoeding door Carezzo 
eiwitverrijkte producten is de lekkerste, makkelijkste en 
minst belastende manier om in het eiwit tekort te voorzien.

KIEZEN WAT JE LEKKER VINDT
Carezzo biedt je keuze waardoor je kan variëren tussen de 
producten en zelf in je eiwitbehoefte kan voorzien.  
Alle vloeibare producten zitten in gezellige bekertjes van 
150 ml met 10 gram eiwit. Alle banket heeft ook 10 gram 
eiwit per stuk. Zo kan je kiezen en wisselen wat je lekker 
vindt. En alle brood geeft je 8 gram per snee. Door de ruime 
keuze kun je meer eiwit eten in de broodmaaltijden en op 
de tussendoor momenten. Daar behalen we de grootste 
winst om de hoeveelheid eiwit op een dag substantieel te 
verhogen en dat ook om te zetten in spiermassa. Omdat het 
Carezzo assortiment uit bekende en vertrouwde producten 
bestaat is het geen opgave om die te consumeren.  
Carezzo maakt het wel heel eenvouding.
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massa kwijt. Juist bij ziekte en herstel hebben mensen extra 
eiwit nodig voor het behoud en de groei van spiermassa. 
Een diëtiste kan adviseren hoeveel extra eiwit je nodig hebt.

MEER ETEN LUKT NIET
In ziekenhuizen en zorginstellingen krijgen mensen die 
ondervoed zijn een eiwit- en energie verrijkt dieet dat vaak 
wordt aangevuld met drinkvoeding, om zo meer eiwit bin-
nen te krijgen. Het is voor veel senioren echter ondoenlijk 
om zoveel meer te eten. Uit wetenschappelijk onderzoek 
weten we dat veel mensen die ondervoed zijn de gewenste 
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veel mensen die (nog) niet ondervoed zijn ook te weinig 
eiwit krijgen. Zo is er een grote groep met een risico op 
ondervoeding, door een gebrek aan eetlust. De bestaande 
aanpak biedt geen oplossing. We hebben namelijk meer 
eiwit nodig zonder meer te hoeven eten.
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Carezzo maakt lekkere en alledaagse producten voor mensen 
met behoefte aan extra eiwit. Carezzo heeft daarom eiwit 
verrijkte voeding ontwikkeld op basis van groente, fruit en 
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groentesoep en roomijs. Het extra eiwit is op de essentiële 
ami-no-zuren gebalanceerd en van hoge kwaliteit. Alle 
producten zijn geproefd door senioren smaakpanels van 
Wageningen Universiteit en zijn net zo lekker als reguliere 
voeding.  
Het vervangen van de reguliere basisvoeding door Carezzo 
eiwitverrijkte producten is de lekkerste, makkelijkste en 
minst belastende manier om in het eiwit tekort te voorzien.

KIEZEN WAT JE LEKKER VINDT
Carezzo biedt je keuze waardoor je kan variëren tussen de 
producten en zelf in je eiwitbehoefte kan voorzien.  
Alle vloeibare producten zitten in gezellige bekertjes van 
150 ml met 10 gram eiwit. Alle banket heeft ook 10 gram 
eiwit per stuk. Zo kan je kiezen en wisselen wat je lekker 
vindt. En alle brood geeft je 8 gram per snee. Door de ruime 
keuze kun je meer eiwit eten in de broodmaaltijden en op 
de tussendoor momenten. Daar behalen we de grootste 
winst om de hoeveelheid eiwit op een dag substantieel te 
verhogen en dat ook om te zetten in spiermassa. Omdat het 
Carezzo assortiment uit bekende en vertrouwde producten 
bestaat is het geen opgave om die te consumeren.  
Carezzo maakt het wel heel eenvouding.
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EIWIT VERRIJKT BROOD

Carezzo brood heeft 
6 gram eiwit per snee.  
Dat is ongeveer het 
dubbele van gewoon 
brood. Het is verkrijg-
baar in drie varianten: 
boeren – lichtbrood, 

boeren – donkerbrood en boeren – witbrood. Carezzo brood 
kan gewoon brood vervangen, bij drie sneetjes per dag geeft 
dat ongeveer 10 gram extra. Dat kan net het verschil maken 
om de aanbeveling voor gezonde volwassenen te halen.

EIWIT VERRIJKTE BANKET 

Carezzo Banket is 
traditionele koek en 
cake met 10 gram 
eiwit per stuk. 
Dat is ongeveer drie 
keer zoveel als bij 
gewoon banket. 

Het is verkrijgbaar in Appelpencee koek in bakjes van 
4 stuks, Muffin in bakjes van 2 stuks en gesneden 
Cake met 12 plakjes. Carezzo Banket kan bij koffie of 
thee, en geeft dan extra energie en voldoende eiwit 
als tussendoort\.

EIWIT VERRIJKT FRUITSAP

Carezzo fruitsap is 
gemaakt van vers fruit 
geeft 10 gram eiwit 
per bekertje van 150 
ml. Dat is allemaal 
extra eiwit want in 
gewoon fruitsap zit 

geen eiwit. Het is verkrijgbaar in drie verschillende fruit-
smaken: sinaasappelsap, appel/aardbeiensap en appel/
blauwebessensap. Carezzo fruitsap kan u drinken ter 
vervanging van  koffie, thee of gewoon sap waardoor u 
voldoende vocht en extra eiwit binnen krijgt.

EIWIT VERRIJKTE GROENTESOEPEN

Carezzo heeft eiwit ver-
rijkte soepen met bijna 
dubbel zoveel eiwit als 
gewone soepen. Carezzo 
soepen leveren naast 
alle voedingswaarde en 
vezels uit deze groenten 

de nodige extra eiwitten. Op de verpakking staat dat Carezzo 
soepen 10 gram extra eiwit per cupje van 150 ml bevat. Het 
Carezzo soepen assortiment bestaat uit een broccoli/bloem-
kool groentesoep, champignonsoep en tomatensoep.

EIWIT VERRIJKT FRUITZUIVEL

Carezzo fruitzuivel is 
gemaakt van vers fruit 
met melk en geeft 
10 gram eiwit per 
bekertje van 150 ml. 
Dat is bijna dubbel 
zoveel eiwit als in 

gewone zuivel. Het is verkrijgbaar in drie verschillende 
fruitsmaken: bosvruchtenzuivel, tropische fruitzuivel en 
framboos/aardbei zuivel. Carezzo fruitzuivel is een 
heerlijk en gezond tussendoortje en kan natuurlijk ook 
bij ontbijt, lunch of na een maaltijd gedronken worden.

EIWIT VERRIJKT FRUITIJS

Carezzo fruitijs is 
gemaakt van vers fruit 
en sorbetijs en geeft 
10 gram eiwit per 
bekertje van 150ml 
(=100 g). Dat is bijna 
dubbel zoveel eiwit als 

gewoon ijs. Het is een heerlijk verfrissend tussendoortje en 
kan als toetje natuurlijk ook na de warme maaltijd gegeten 
worden. Het is verkrijgbaar in drie verschillende fruitsma-
ken: abrikoosijs, aardbei/framboosijs en bosvruchtenijs.

EIWIT VERRIJKTE BOLLEN

Carezzo bollen geven 
6 gram eiwit per stuk. 
En zijn verkrijgbaar in 
bruine tarwe bollen 
en rozijnen-krenten 
bollen, in zakken van 
6 stuks.
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EIWIT VERRIJKT BROOD

Carezzo brood heeft 
6 gram eiwit per snee.  
Dat is ongeveer het 
dubbele van gewoon 
brood. Het is verkrijg-
baar in drie varianten: 
boeren – lichtbrood, 

boeren – donkerbrood en boeren – witbrood. Carezzo brood 
kan gewoon brood vervangen, bij drie sneetjes per dag geeft 
dat ongeveer 10 gram extra. Dat kan net het verschil maken 
om de aanbeveling voor gezonde volwassenen te halen.

EIWIT VERRIJKTE BANKET 

Carezzo Banket is 
traditionele koek en 
cake met 10 gram 
eiwit per stuk. 
Dat is ongeveer drie 
keer zoveel als bij 
gewoon banket. 

Het is verkrijgbaar in Appelpencee koek in bakjes van 
4 stuks, Muffin in bakjes van 2 stuks en gesneden 
Cake met 12 plakjes. Carezzo Banket kan bij koffie of 
thee, en geeft dan extra energie en voldoende eiwit 
als tussendoort\.

EIWIT VERRIJKT FRUITSAP
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gemaakt van vers fruit 
geeft 10 gram eiwit 
per bekertje van 150 
ml. Dat is allemaal 
extra eiwit want in 
gewoon fruitsap zit 

geen eiwit. Het is verkrijgbaar in drie verschillende fruit-
smaken: sinaasappelsap, appel/aardbeiensap en appel/
blauwebessensap. Carezzo fruitsap kan u drinken ter 
vervanging van  koffie, thee of gewoon sap waardoor u 
voldoende vocht en extra eiwit binnen krijgt.

EIWIT VERRIJKTE GROENTESOEPEN
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rijkte soepen met bijna 
dubbel zoveel eiwit als 
gewone soepen. Carezzo 
soepen leveren naast 
alle voedingswaarde en 
vezels uit deze groenten 

de nodige extra eiwitten. Op de verpakking staat dat Carezzo 
soepen 10 gram extra eiwit per cupje van 150 ml bevat. Het 
Carezzo soepen assortiment bestaat uit een broccoli/bloem-
kool groentesoep, champignonsoep en tomatensoep.

EIWIT VERRIJKT FRUITZUIVEL

Carezzo fruitzuivel is 
gemaakt van vers fruit 
met melk en geeft 
10 gram eiwit per 
bekertje van 150 ml. 
Dat is bijna dubbel 
zoveel eiwit als in 

gewone zuivel. Het is verkrijgbaar in drie verschillende 
fruitsmaken: bosvruchtenzuivel, tropische fruitzuivel en 
framboos/aardbei zuivel. Carezzo fruitzuivel is een 
heerlijk en gezond tussendoortje en kan natuurlijk ook 
bij ontbijt, lunch of na een maaltijd gedronken worden.

EIWIT VERRIJKT FRUITIJS

Carezzo fruitijs is 
gemaakt van vers fruit 
en sorbetijs en geeft 
10 gram eiwit per 
bekertje van 150ml 
(=100 g). Dat is bijna 
dubbel zoveel eiwit als 

gewoon ijs. Het is een heerlijk verfrissend tussendoortje en 
kan als toetje natuurlijk ook na de warme maaltijd gegeten 
worden. Het is verkrijgbaar in drie verschillende fruitsma-
ken: abrikoosijs, aardbei/framboosijs en bosvruchtenijs.

EIWIT VERRIJKTE BOLLEN

Carezzo bollen geven 
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EIWIT VERRIJKTE BANKET

EIWIT VERRIJKT ROOMIJSEIWIT VERRIJKTE FRUITDRINK

Carezzo brood heeft 8 
gram eiwit per snee. 
Dat is ongeveer twee en 
een half keer zoveel als 
bij gewoon brood. Het 
is verkrijgbaar in twee 
varianten: boeren vol-
korenbrood en boeren 

– witbrood. Carezzo brood kan gewoon brood vervangen, bij drie 
sneetjes per dag geeft dat ongeveer 15 gram extra. Dat kan net 
het verschil maken om de aanbeveling voor gezonde vol-
wassenen te halen.

Carezzo heeft eiwit 
verrijkte soepen met 
bijna dubbel zoveel 
eiwit als gewone 
soepen. Carezzo soepen 
leveren naast alle 
voedingswaarde en
vezels uit deze groenten

de nodige extra eiwitten. Op de verpakking staat dat Carezzo
soepen 10 gram extra eiwit per cupje van 150 ml bevat. Het
Carezzo soepen assortiment bestaat uit een broccoli/bloemkool
groentesoep, champignonsoep en tomatensoep.

Carezzo Banket is
traditionele cake
met 10 gram eiwit
per stuk.
Dat is ongeveer drie
keer zoveel als bij
gewoon banket.
Het is verkrijgbaar in 

Muffin in bakjes van 2 stuks en gesneden Cake met 11 plakjes. 
Carezzo Banket kan bij koffie of thee en geeft dan extra energie 
en voldoende eiwit als tussendoortje.

Carezzo bollen geven
6 gram eiwit per stuk.
De rozijnen-krenten
bollen zijn verkrijgbaar in 
zakken van 6 stuks.

Carezzo fruitdrink is
gemaakt van vers fruit
geeft 10 gram eiwit
per bekertje van 150
ml. Dat is allemaal
extra eiwit want in
gewoon fruitsap zit
geen eiwit. Het is 

verkrijgbaar in vier verschillende fruit-smaken: sinaasappel, 
appel/aardbeien en appel/blauwe bessen en appel. Carezzo 
fruitdrink kan je drinken ter vervanging van koffie, thee of 
gewoon sap waardoor je voldoende vocht en extra eiwit binnen 
krijgt.

Carezzo roomijs is
gemaakt van vers fruit
en roomijs en geeft
10 gram eiwit per
bekertje van 150ml
(=90 g). Dat is bijna
vier keer zoveel eiwit
als gewoon ijs. Het is een 

heerlijk verfrissend tussendoortje en kan als toetje natuurlijk 
ook na de warme maaltijd gegeten worden. Het is verkrijgbaar 
in twee verschillende smaken: vanille roomijs en aardbeien 
roomijs.
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