
OPSKRIFTSAMLING
26 NEMME TIPS 
TIL VARIATION
OG INSPIRATION

DET SKAL VÆRE GODT AT VOKSE OP

For sundhedsfagligt personale



Om at bruge MiniMax® i madlavningen  
fungerer fint, vær blot opmærksom på at
ved opvarmning over 70°C kan indholdet
af nogle vitaminer og mineraler reduceres.

Koges forsigtigt op og simrer ca. 2 min. Kan  
serveres med frugtmos.

PR. PORTION (GENNEMSNIT)
Energi: 153 kcal / 643 kJ  Kulhydrat: 20 g
Protein: 4 g  Fedt: 6 g

2 spsk. rismel/majsmel

1 flaske (2 dl) MiniMax® 
Børnesondeernæring

TIPS! Server den mængde
grød du tror, barnet kan spise,
så kan evt. rester gemmes  
i køleskabet til senere – dog
max. 1 døgn. 

Bland alle ingredienser i en gryde. Bring i kog, og 
lad grøden simre på lav varme under omrøring 
i ca. 5 min. Grøden kan også laves i mikroovnen, 
men hold også her øje med, at den ikke koger. Kan 
evt. serveres med frugtmos.

PR. PORTION
Energi: 175 kcal / 735 kJ Kulhydrat: 22 g
Protein: 5 g Fedt: 7 g

1 dl havregryn evt. blendet

1 flaske (2 dl) MiniMax®
Børnesondeernæring

 llebr d  (2 PORTIONER)

Rugbrødet lægges i blød i vandet i ca. 2 timer.
Grøden skal derefter simre i 2 min. og presses
gennem en sigte, smages evt. til med sukker.
Serveres med MiniMax® Børnesondeernæringen.

PR. PORTION
Energi: 164 kcal / 689 kJ Kulhydrat: 26 g
Protein: 4,5 g Fedt: 4 g

2 dl vand

2 skiver (ca. 100 g) brød u/
kerner evt. sukker

1 dl MiniMax®  
Børnesondeernæring

TIPS! Server MiniMax®  
Børnesondeernæring i  
stedet for mælk til grøden for 
at gøre måltidet endnu mere 
næringsrigt.

Dette er fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes
under lægeligt tilsyn.

MiniMax® Børnesondeernæring og Resource® MiniMax® ernæringsdrikke
er ernæringsmæssigt fuldgyldige produkter specielt udviklet til børn. De
er baseret på økologisk mælk og fløde og har en rund, mild og god smag.
Børnesondeernæringen har en neutral mælkeagtig smag, imens ernær- 
ingsdrikkene findes i smagsvarianterne chokolade, jordbær samt  
banan/abrikos. 

Vi har samlet disse nemme opskrifter med MiniMax® for at give mulig-
hed for mere variation. Brug dem for at finde inspiration og varier gerne 
opskriften alt efter din patients behov.

gr d
pandekager
varm mad
smoothies
drikke
mousse
bagning

Gr d af rismel/majsmel  (2 PORTIONER)

Havregr d  (2 PORTIONER)

3| 

2 | G
R

Ø
D



Pandekager  (6 STK.)

Pisk MiniMax® Børnesondeernæring og æggene 
sammen. Tilsæt de øvrige ingredienser og pisk 
det til en lind dej. Smelt smør eller margarine på 
en stegepande, hæld lidt dej på panden og bag 
pandekagerne, indtil de er lysebrune på begge 
sider. Server med syltetøj eller bær og evt. fløde-
skum eller is.

3 PANDEKAGER INDEHOLDER
Energi: 483 kcal / 2029 kJ Kulhydrat: 59 g
Protein: 18 g  Fedt: 25 g

2 flasker (4 dl) MiniMax® 
Børnesondeernæring

2 æg

1½ dl hvedemel

1 knivspids salt

1 tsk. sukker

1 spsk. smør

Amerikanske pandekager  (4 STK.)

Bland alle de tørre ingredienser sammen. Smelt 
smørret, og bland det sammen med æg og Mini-
Max® Børnesondeernæring i en anden skål. Rør 
de tørre ingredienser i, så det bliver en jævn dej. 
Bag ca. 10 cm store pandekager med smør på en 
stegepande. Server dem med syltetøj eller bær og 
eventuelt en klat piskefløde.

2 PANDEKAGER INDEHOLDER
Energi: 328 kcal / 1378 kJ Kulhydrat: 42,5 g
Protein: 9,5 g   Fedt: 13 g

11/4 dl MiniMax®  
Børnesondeernæring

1 æg

11/4 dl hvedemel

1 tsk. bagepluver

1 knivspids salt

1 spsk. sukker 

1 spsk. smør

Vafler  (4–6 STK. AFHÆNGIGT AF STØRRELSE)

Bland alle ingredienserne til en lind dej. Varm 
vaffeljernet op og kom fedtstof på. Bag vaflerne. 
Server med for eksempel syltetøj, bær, fløde-
skum, is eller kanel og sukker.

2–3 VAFLER INDEHOLDER
Energi: 676 kcal / 2839 kJ Kulhydrat: 99 g
Protein: 22,5 g  Fedt: 20 g

2 flasker (4 dl) MiniMax® 
Børnesondeernæring

3 dl hvedemel

2 æg

1½ spsk. sukker

1 knivspids salt

 

TIPS! 
Dessertpandekager

Hæld sirup eller Resource® MiniMax®  
af valgfri smag over pandekagerne, drys 
med kokosflager eller server bananski-
ver til. Det giver variation for barnet. 

MiniMax® Børnesondeernæringen kan 
også udskiftes med Resource® MiniMax® 
Chokoladesmag, så det bliver Chokolade-
pandekager.

Madpandekager

Fyld pandekagerne med f.eks. skinke,
kødsauce eller grønt. Drys med ost og
gratiner i ovnen ved 200°C i ca. 10 min.
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Minestronesuppe  (1 PORTION)

Varm vand og MiniMax® Børnesondeernæring op 
og lad det simre under omrøring. Tilsæt derefter 
pulveret, rør rundt, og tag gryden af varmen. Lad 
suppen stå i 1 min. inden servering.

PR. PORTION 
Energi: 202 kcal / 845 kJ Kulhydrat: 27 g
Protein: 5 g  Fedt: 8 g

½ flaske (1 dl) MiniMax® 
Børnesondeernæring

1½ dl vand

1 pose Knorr Cup a Soup 
Minestrone

Aspargessuppe  (1 PORTION)

Varm vand og MiniMax® Børnesondeernæring op 
og lad det simre under omrøring. Tilsæt derefter 
pulveret, rør rundt, og tag gryden af varmen. Lad 
suppen stå i 1 min. inden servering.

PR. PORTION 
Energi: 174 kcal / 731 kJ Kulhydrat: 20 g
Protein: 4 g  Fedt: 8 g

½ flaske (1 dl) MiniMax® 
Børnesondeernæring

1½ dl vand

1 pose Knorr Cup a Soup 
Asparges

Blomk  l- og broccolisuppe (1 PORTION)

Varm vand og MiniMax® Børnesondeernæring op 
og lad det simre under omrøring. Tilsæt derefter 
pulveret, rør rundt, og tag gryden af varmen. Lad 
suppen stå i 1 min. inden servering.

PR. PORTION 
Energi: 194 kcal / 815 kJ Kulhydrat: 23 g
Protein: 4 g  Fedt: 10 g

½ flaske (1 dl) MiniMax® 
Børnesondeernæring

1½ dl vand

1 pose Knorr Cup a Soup 
Blomkål- og broccoli

TIPS!  
Brug den smagsvariant, 
som barnet kan lide, og følg 
suppeopskriften herover.

Pasta Carbonara  (1 PORTION)

Kog vand til pasta. Smelt smør eller margarine på 
en stegepande. Steg den strimlede bacon, mens 
pastaen koger. Rør æggeblommen sammen med 
den revne ost i en skål. Rør MiniMax® Børne-
sondeernæring i. Tilsæt lidt salt og evt. lidt sort 
peber. Hæld vandet fra pastaen, når den er kogt 
færdig, og bland den med ægge- og osteblandin-
gen. Bland baconstrimlerne i pastaen. Varmen fra 
pasta og bacon får æggeblandingen til at tykne. 
Tilsæt evt. en sjat fløde.

PR. PORTION 
Energi: 588 kcal / 2470 kJ Kulhydrat: 60 g
Protein: 22 g  Fedt: 28 g

½ flaske (1 dl) MiniMax® 
Børnesondeernæring

90 g ukogt spaghetti

1 æggeblomme

30 g bacon

20 g revet ost, 30 % fedt

Smør eller margarine til 
stegning

Salt og evt. sort peber

TIPS! 
Bechamelsauce 
Erstat mælken med samme mængde 
MiniMax® Børnesondeernæring, og 
følg anvisningerne i opskriften.

Ostesauce eller anden pastasauce
Erstat mælken med samme mængde 
MiniMax® Børnesondeernæring, og følg 
anvisningerne i opskriften (en passende 
portion er ca. 1½ dl).
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Koldsk   l  (4 PORTIONER)

Æggeblommer og sukker piskes lyst og luftigt.
Herefter piskes resten af ingredienserne i
koldskålen. Kan holde sig 24 timer i køleskabet.

PR. PORTION 
Energi: 187 kcal / 786 kJ Kulhydrat: 24 g
Protein: 7 g  Fedt: 7 g

1 flaske (2 dl) MiniMax®  
Børnesondeernæring

2 dl kærnemælk

2 dl A38/ymer

2 past. æggeblommer

50 g sukker

1 tsk. vaniljesukker

Jordb  rsmoothie  (CA. 2 PORTIONER)

Bland alle ingredienser med en stavblender eller  
i en blender. Tilsæt evt. lidt sukker.

PR. PORTION 
Energi: 195 kcal / 819 kJ Kulhydrat: 30 g
Protein: 4,5 g  Fedt: 6 g

1 flaske (2 dl) Resource® 
MiniMax® Jordbærsmag

1 dl frosne* eller friske  
blåbær

1 dl frosne* eller friske  
jordbær

½ dl jordbærsyltetøj 

Hindb  rsmoothie  (2 PORTIONER)

Bland alle ingredienser med en stavblender eller i 
en blender.

PR. PORTION 
Energi: 155 kcal / 651 kJ Kulhydrat: 18 g
Protein: 3,5 g  Fedt: 7 g

1 flaske (2 dl) MiniMax® 
Børnesondeernæring

2 dl frosne* eller friske 
hindbær

1 spsk. hindbærsyltetøj

Mangodrik  (2 PORTIONER)

Bland alle ingredienser med en stavblender eller 
i en blender.

PR. PORTION
Energi: 194 kcal / 815 kJ Kulhydrat: 24 g
Protein: 5 g  Fedt: 8,5 g

1 flaske (2 dl) Resource®  
MiniMax® Banan/abrikos- 
smag

½ dl mango/bananmos

1 dl vaniljeis, 12 % fedt

*BEMÆRK! Fødevarestyrelsen anbefaler, at man koger frosne bær i 1 minut for at undgå virus.
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Banan- og chokoladedrik  (2 PORTIONER)

Bland alle ingredienser med en stavblender eller  
i en blender.

PR. PORTION
Energi: 230 kcal / 966 kJ Kulhydrat: 31 g
Protein: 6 g  Fedt: 9 g

1 flaske (2 dl) Resource® 
MiniMax® Chokoladesmag

1 dl vaniljeis, 12 % fedt

1 tsk. kakao

1 moden banan

Chokoladedrik  (CA. 2 PORTIONER)

1 flaske (2 dl) MiniMax® 
Børnesondeernæring

½ spsk. kakao

½ spsk. sukker

Bland kakao, sukker og  
MiniMax® Børnesonde-
ernæring. Varm op og lad 
simre under omrøring. Du 
kan også blande færdigt 
chokoladedrikpulver med 
MiniMax® Børnesonde-
ernæring. Kan også  
drikkes kold.

Eksotisk drik   (2 PORTIONER)

Bland alle ingredienser med en stavblender eller 
i en blender. Tilsæt evt. en skefuld is.

PR. PORTION
Energi: 159 kcal / 668 kJ Kulhydrat: 21 g
Protein: 3,5 g  Fedt: 7 g

1 flaske (2 dl) MiniMax® 
Børnesondeernæring

½ banan

½ dl ufortyndet eksotisk 
drik

Hindb   rmousse  (2 PORTIONER)

Bland ingredienserne sammen og pisk i ca.  
3 min. Hæld op i serveringsskåle. Lad dem stå 
koldt i 20–30 min.

PR. PORTION
Energi: 219 kcal/ 920 kJ Kulhydrat: 28 g
Protein: 5 g  Fedt: 10 g

1 flaske (2 dl) Resource® 
MiniMax® Jordbærsmag 
(køleskabskold)

1 pose pulver til hindbær-
mousse/fromage 

Chokolademousse  (CA. 2 PORTIONER)

Bland ingredienserne sammen og pisk i ca.  
3 min. Hæld op i serveringsskåle. Lad  
dem stå koldt i 20–30 min.

PR: PORTION 
Energi: 246 kcal / 1033 kJ Kulhydrat: 30 g
Protein: 5 g  Fedt: 12 g

1 flaske (2 dl) MiniMax®  
Børnesondeernæring 
(køleskabskold)

1 pose pulver til chokolade-
mousse

Chokolademuffins  (14 STK.)

Indstil ovnen på 225 grader. Pisk æg og sukker
luftigt og bland Resource® MiniMax® Chokolade- 
smag og olie i. Bland melet med bagepulver,  
vaniljesukker og salt. Tilsæt væsken og rør det 
til en jævn dej. Mos bananen og vend den i dejen. 
Fordel derefter dejen i muffinsforme. Bages i 
10–12 min.

PR. PORTION (1 STK.)
Energi: 135 kcal / 567 kJ Kulhydrat: 19 g
Protein: 3 g  Fedt: 5 g

1 flaske (2 dl) Resource® 
MiniMax® Chokoladesmag

1/2 dl rapsolie

2 æg

1 dl sukker

3 dl grahamsmel

1 banan

2 tsk. vaniljesukker

2 tsk. bagepulver

1 knivspids salt

PR. PORTION 
Energi: 139 kcal / 584 kJ Kulhydrat: 15 g
Protein: 3,5 g  Fedt: 7 g
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Scones  (16 STK.)

Bland alle de tørre ingredienser. Arbejd smørret 
ind i blandingen. Hæld MiniMax® Børnesonde-
ernæring i og saml dejen. Ælt dejen smidig på 
en overflade med lidt mel og del den i 16 mindre 
dele. Læg dem i papirforme på en bageplade og 
bag dem ved 275 grader i 10–12 min. indtil de  
er gyldenbrune. Server dem varme med smør, 
marmelade, ost eller smøreost.
.
PR. SCONE
Energi: 118 kcal / 496 kJ Kulhydrat: 16 g
Protein: 2 g  Fedt: 5 g

1 flaske (2 dl) MiniMax®  
Børnesondeernæring

75 gram smør

5 dl hvedemel

2 tsk. bagepulver

1 tsk. salt

½ tsk. sukker

Har du spørgsmål om Resource® MiniMax®?
Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 35 46 01 67

Nestle Health Science, 
Arne Jacobsens Allé 7, 2300 KBH S
tlf. 35 46 01 67
www.nestlehealthscience.dk
nestlehealthscience@dk.nestle.com N
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