
CAREZZO: DES PRODUITS ENRICHIS EN PROTÉINES
La dénutrition, la perte de muscle et la récupération 
musculaire. Avec des produits savoureux de tous les jours 
qui sont adaptés a ce dont vous avez besoin. C’est possible 
maintenant avec les produits Carezzo enrichis. 

PROTÉINES EXTRA NÉCESSAIRE
Les protéines dans notre alimentation fournissent les éléments 
essentiels pour les muscles. En perte de poids non désirée, 
nous perdons de la masse musculaire. Nous avons besoin des 
protéines supplémentaire pour le maintien et la croissance de 
la masse musculaire, surtout lorsque nous sommes malades et 
lors de notre guérison. 

MANGER PLUS EST IMPOSSIBLE 
Dans les hôpitaux et les centres médicaux, les gens qui sont 
sous-alimentées obtiennent un régime doublement enrichi en 
protéines et d’énergie et souvent complété avec des boissons 
nutritionnelles. Il est impossible pour de nombreuses personnes 
âgées de manger beaucoup plus. Nous avons découvert via 
des recherches que de nombreuses personnes qui souffrent de 
dénutrition n’atteignent pas la quantité souhaitée de protéine 
supplémentaire. Par exemple, il existe une grande proportion 
de la population étant à risque de dénutrition à cause d’un 
manque d’appétit. L’approche actuelle est pas une solution. 
Nous avons besoin de plus de protéines sans manger plus.

PRODUITS QUOTIDIENS, SAVOUREUX
Carezzo veut apporter des produits savoureux et de tous 
les jours pour les personnes ayant un besoin de protéines 
supplémentaires. Carezzo a développé des produits enrichis en 
protéines à base de fruits, légumes et céréales.
Du pain, des pâtisseries, des fruits, des soupes et des produits 
laitiers aux fruits. Le supplément de protéine est équilibré et 
est basé sur des acides aminés essentiels et de haute qualité.
Tous les produits ont été dégustés par des personnes âgées 
au panel de gout et étaient considérés comme tout aussi 
savoureux que l’alimentation normale. L’alimentation 
quotidienne est remplacée par les produits Carezzo enrichis en 
protéines étant tout aussi savoureux, ainsi que plus simple pour 
combler le déficit en protéine. 

CHOISISSEZ CE QUE VOUS TROUVEZ BON
Carezzo vous donne la possibilité de choisir entre différent 
produits afin de pouvoir varier tout en répondant à vos besoins 
en protéines. Tous les produits liquides sont emballés dans de 
jolies tasses de 150 ml contenant 10 g de protéines. Toutes les 
pâtisseries contiennent également 10 grammes de protéines 
chacune. Et le pain vous donne 8 grammes par tranche.
Au vu de ce large choix, vous mangez plus de protéines dans le 
pain et durant les encas. 
Notre plus grand objectif est d’augmenter l’apport en 
protéines, ainsi que la masse musculaire. Et il n’est pas difficile 
de consommer les produits de la gamme Carezzo parce ce sont 
des produits de tous les jours. Carezzo le rend très facile.

KIEZEN WAT U LEKKER VINDT EN
KRIJGEN WAT U NODIG HEEFT

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 
u nodig heeft. 

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 u nodig heeft.

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, fruitsap en groentesoep, 
fruitzuivel en fruitijs. 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 U LEKKER VINDT
Carezzo biedt u keuze waardoor u kunt variëren tussen de 
producten en zelf in uw 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 u kiezen en wisselen wat u lekker 
vindt. En alle brood geeft u 6 gram per snee. Door de ruime 
keuze kunt u 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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Stephan Lesterhuis
M: +31 6 20 97 22 54
stephan.lesterhuis@carezzo.nl

Fred Bergmans
M: +31 6 53 130 672
fred.bergmans@carezzo.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

NU OOK VOOR

PARTICULIEREN 

TE BESTELLEN!

CAREZZO.NL/SHOP
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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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DU PAINS ENRICHI EN PROTEINES   

DES PRODUITS LAITIERS AUX FRUITS ENRICHIS EN PROTEINES  

DES SOUPES ENRICHIES EN PROTEINES   

DES PATISSERIES ENRICHIES EN PROTEINES  

DES CREMES CLACEES ENRICHIES EN PROTEINES   DES BOISSONS AUX FRUITS ENRICHIS EN PROTEINES   

Le pain Carezzo contient 
8 grammes de protéines 
par tranche. C’est pres-
que deux fois et demie 
plus que dans le pain 
normal.
Il est disponible en deux 
variantes : le pain com-

plet et le pain blanc. Le pain Carezzo peut simplement remplacer 
le pain normal : trois tranches par jour apportent un apport en 
protéines d’environ 15 grammes de plus. Cela peut juste faire la 
différence dans le but d’obtenir la quantité recommandée chez 
les adultes en bonne santé.

Carezzo offre des soupes 
enrichies en protéines 
avec presque deux 
fois plus de protéines 
que dans les soupes 
normales. Les soupes 
Carezzo fournissent 
d’ailleurs toute la 

valeur nutritive et de ces légumes ansi que les protéines 
supplémentaires étant nécessaires. Les informations sur 
l’emballage indiquent que les soupes Carezzo contiennent 10 
grammes de protéines supplémentaires par tasse de 150 ml. La 
gamme de soupes Carezzo se compose d’une soupe de légumes 
au brocoli / chou-fleur, d’une soupe aux champignons et d’une 
soupe aux tomates.

La pâtisserie Carezzo est 
un gâteau traditionnel 
avec 10 grammes de 
protéines par portion. 
C’est environ trois fois 
plus qu’un banquet 
normal. Il est disponible 
en Muffin, en plateaux de 

2 pièces et en tranches de Gâteau de 11 tranches. La pâtisserie 
Carezzo peut être utilisée avec du café ou du thé et donne de 
l’énergie supplémentaire et suffisamment de protéines en tant 
que collation.

Les produits laitiers aux 
fruits de Carezzo sont 
faits de fruits frais avec 
du lait et fournissent 10 
grammes de protéines 
par tasse de 150 ml. C’est 
presque deux fois plus 
de protéines que dans 

les produits laitiers normaux. Il est disponible en trois saveurs 
de fruits différents : fruits rouges, fruits tropical et framboise 
/ fraise. Le produit laitier Carezzo est une collation délicieuse 
et saine et peut bien être consommée au petit-déjeuner, au 
déjeuner ou après un repas.

Les boissons aux fruits 
de Carezzo sont faites de 
fruits frais et fournissent 
10 grammes de protéines 
par portion de 150 ml. Ce 
sont toutes des protéines 
supplémentaires, 
parce qu’il n’y a pas de 

protéines du tout dans les jus de fruits normaux. Il est disponible 
en quatre saveurs de fruits différents: orange, pomme / fraise, 
pomme / myrtilles et pomme. Vous pouvez boire une boisson 
aux fruits Carezzo en remplacement le café, le thé ou le jus 
normal, ce qui vous hydrate et vous apporte des protéines 
supplémentaires.

Les crèmes glacées de 
Carezzo sont faites de 
fruits frais et de crème 
glacée et fournissent 10 
grammes de protéines 
par portion de 150 ml 
(= 90 g). C’est presque 
quatre fois plus de 

protéines que dans les crèmes glacées normales. C’est une 
délicieuse collation rafraîchissante et peut également être 
consommée en tant que dessert après un repas chaud. Il est 
disponible en deux saveurs différentes: glace à la vanille et glace 
à la fraise.
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