
CAREZZO PROTEIN-ENRICHED PRODUCTS
Thanks to Carezzo, there is now a new option for tackling
problems involved in malnutrition, muscle loss and muscle
repair with tasty, everyday products that are geared to
giving you what you need.
 
EXTRA PROTEINS ARE NECESSARY
The proteins in our food supply are the building blocks our
muscles need. Undesired weight loss can also mean the loss 
of muscle mass. During illness and recovery, extra protein is 
crucial to the retention and growth of muscle mass. A dietician 
can recommend how much extra protein you need. 

WHEN EATING MORE ISN’T AN OPTION
In hospitals and care institutions, people suffering from
malnutrition are given a protein- and energy-rich diet that 
is often supplemented by liquid nutrition to ensure they get 
enough protein. For many senior citizens however, it is not
feasible to consume this much more. Scientific research has
shown that many people who are malnourished are not getting
the desired extra quantity of protein. To make matters 
worse, many people who are not malnourished (yet) are also 
not getting enough protein. This means that there is a large 
group at a high risk of becoming malnourished due to a lack of 
appetite. The current approach does not offer a solution. We 
actually need more protein without having to eat more to get 
it.

DELICIOUS EVERYDAY PRODUCTS
Carezzo makes tasty, everyday products for people who need
extra protein. This is why Carezzo has developed protein-
enriched nutrition based on fruit, vegetables and grains. These
products include bread and pastries, fruit juice and vegetable
soup, dairy products with fruit and frozen treats with fruit.
The high-quality, extra protein is based on essential amino
acids. All our products have been taste-tested by senior citizen 
tasting panels and were found to be just as delicious as regular 
nutritional products. Replacing regular basic nutrition with 
Carezzo protein-enriched products is the tastiest, easiest and 
least cumbersome way of compensating protein deficiency.
 
CHOOSE WHAT YOU LIKE
Carezzo offers you a choice, allowing you to vary in your
selection, whilst meeting your protein requirements at the
same time. All the liquid products are packaged in convenient
150 ml cups, and contain 10 grams of protein. All the pastry 
products also contain 10 grams of protein each. This means 
you can choose what you like and still have the option to vary 
your diet. All the bread products contain 6 grams of protein 
per slice. The broad selection makes it even easier to get more 
protein during the bread-based meals and in-between snacks. 
This enables us to achieve the highest gains, by substantially 
increasing the quantity of protein consumed during the day, 
and to also convert this to muscle mass. Since the Carezzo 
range consists of familiar and trusted products, consuming 
them is definitely not a punishment! Carezzo makes it very easy.
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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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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  
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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-
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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 
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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
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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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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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PROTEIN-ENRICHED BREAD

EIWIT VERRIJKTE BOLLEN

PROTEIN-ENRICHED VEGETABLE SOUPS

PROTEIN-ENRICHED PASTRIES

PROTEIN-ENRICHED FRUIT-FLAVOURED ICE CREAMPROTEIN-ENRICHED FRUIT DRINKS

Carezzo bread
contains 8 grams of
protein per slice. This
is almost twice and a
half as much as normal
bread. The bread pro-
ducts are available
in two variations: farm-

house - whole-wheat, bread and farmhouse - white bread. 
Carezzo bread can replace normal bread, and three slices per day 
provide around 15 extra grams of protein. This difference can 
be enough to help you meet the recommended requirement for 
healthy adults.

Carezzo has protein-
enriched soups that offer 
nearly twice as much 
protein as normal soup.
In addition to all the
nutritional value and
fiber these vegetables 
offer, Carezzo soups 

also offer the necessary proteins. As stated on the packaging, 
Carezzo soups offer 10 grams of extra protein per 150 ml cup.
The Carezzo soup range consists of a broccoli/cauliflower
soup, mushroom soup and tomato soup.

Carezzo offers traditional
cake with 10 grams of 
protein each.
This is nearly three times 
the amount found in 
normal cake. These
products are available
as delicious muffins in 

trays of 2 and sliced cake with 11 slices. Carezzo pastries may be 
enjoyed with coffee or tea, or as a snack that offers extra energy 
and sufficient protein.

Carezzo bread rolls 
contain 6 grams of 
protein each. Raisin-
currant rolls are 
packaged in bags of 6
each.

Carezzo fruit drink is
made from fresh fruit,
and contains 10 grams
of protein per 150 ml
cup. This is all extra,
added protein since
normal fruit juice does
not contain protein. It is 

available in four different fruit
flavours: orange, apple/strawberry, and apple/blueberry
and apple. You can drink Carezzo fruit drinks as a
substitute for coffee, tea or normal juice to ensure you
get plenty of fluids and extra protein.

Carezzo fruit-flavoured
frozen treats are made 
from fresh fruit and ice 
cream, and contain 10 
grams of protein per 150 
ml (=90 g) cup.
This is almost four times 
as much protein as 

found in normal ice cream. They are a delicious and refreshing 
snack, and may of course also be enjoyed as a desert after a hot 
meal. They are available in two different flavours: Vanilla and 
Strawberry.
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PROTEIN-ENRICHED BREAD ROLLS


