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VERKRIJGBAAR VIA: CAREZZO.NL/SHOP

 

Het vernieuwde Carezzo broodassortiment is onlangs getest 
door het Erasmus MC. En wat bleek? Per dag aten patiënten 
gemiddeld 3 porties brood met 15 gram extra eiwitten voor 
minder dan €1.  Een overweldigend resultaat!

Carezzo producten kunnen de eiwitinname tijdens het ontbijt 
eenvoudig verhogen. Bijvoorbeeld:
1 Carezzo bol met kaas + 1 portie Carezzo Fruitdrink = 25 gram 
eiwitinname 
en
2 sneetjes Carezzo brood met kaas + 1 portie Carezzo Fruit-
drink = >30 gram eiwitinname

DE VOORDELEN VAN EEN ONTBIJT MET CAREZZO:
–  Carezzo brood is een betaalbare, effectieve en laagdrempe-

lige manier om extra eiwitten binnen te krijgen. 
–  De eiwitinname stijgt aanzienlijk zónder extra te hoeven eten. 
–  Carezzo volkoren- en witbrood bevat met 8 gram per sneetje 

2,5 keer zoveel eiwitten als regulier brood.
–  Carezzo bollen bevatten met 10 gram per bol ruim 3 keer 

zoveel eiwitten als een reguliere bol. 
–  Carezzo brood is verrijkt met eiwitbronnen van hoge kwaliteit 

en volledig in essentieel aminozuurprofiel voor een optimale 
spieropbouw.  

–  Door het verlaagde zout- en kaliumgehalte is Carezzo brood 
ook geschikt voor patiënten met nierfalen en thoraxpatiënten. 

–  Carezzo witbrood en witte bollen zijn verrijkt met vezels.
–  Door een vernieuwde receptuur is het brood nu nóg lekkerder 

en luchtiger.

NÓG EIWITRIJKER ONTBIJTEN MET VERNIEUWD 
CAREZZO BROOD! 

KIEZEN WAT JE LEKKER VINDT EN 
KRIJGEN WAT JE NODIG HEBT

’S OCHTENDS  
20 TOT 30 GRAM  
EIWIT INNAME IS 
NU MAKKELIJKER 

DAN OOIT

Wil jij het volledige Carezzo broodassortiment proberen in jouw zorgorganisatie? Vraag dan direct 
de gratis Carezzo broodbox aan en mail naar info@Carezzo.nl onder vermelding van NTVD.
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Carezzo Nutrition B.V.
Scheepsboulevard 3
5705 KZ Helmond

Tel: +31 88 022 65 00
E-mail: info@carezzo.nl
Website: www.carezzo.nl

Verkoop:
Tel: +31 88 022 65 09

VERNIEUWDE VEGETARISCHE CRÈMESOEPEN 
NÓG LEKKERDER EN VOOR EEN BREDE DOELGROEP

Om onze soepen geschikt te maken voor een brede doelgroep hebben wij ze doorontwikkeld. 
De soepen bevatten al 10 gram eiwit met een compleet essentieel aminozuurprofiel, waardoor 
de spieropbouw wordt ondersteund. Bovendien zijn de soepen ook nog eens vegetarisch.

Wij maken onze drie groentesoepen vegetarisch door het rundercollageen te vervangen 
door plantaardige eiwitten. Daarnaast zijn de soepen een bron van vezels en bevatten nu 
vrijwel een dubbele hoeveelheid vezels. 

De Carezzo soepen zijn bovendien gladgebonden en ingeschaald op IDDSI 3. Hierdoor zijn 
ze ook geschikt voor mensen met kauw- en slikproblemen. En natuurlijk zijn onze soepen 
nog altijd ontzettend lekker. Sterker nog: we hebben ze verder verbeterd qua smaak en qua 
romigheid. Daarom noemen we ze voortaan de Carezzo crèmesoepen. 

SOEP KAN DE HELE DAG 
Soep kan de hele dag! Het is namelijk ook een uitstekende hartige verwenner die past 
bij broodmaaltijden en tussendoortjes. Met name in de namiddag is er behoefte aan iets 
hartigs. Soep is een gewild 4-uurtje, maar ‘gewone’ soep bevat weinig eiwit. Verwarmen 
gaat gemakkelijk in de magnetron. 
Maak met de vernieuwde Carezzo soepen van een snackmoment een volwaardig 
tussendoormoment voor een brede doelgroep! 

Tomaten crèmesoep 623470
Verpakking: 150 ml

Pompoen crèmesoep 624009
Verpakking: 150 ml

Champignon crèmesoep 624701
Verpakking: 150 ml

VERNIEUWD: VEGETARISCHE CRÈMESOEPEN


