
KIEZEN WAT U LEKKER VINDT, 
KRIJGEN WAT U NODIG HEBT

Carezzo ondersteunt u graag bij de inname 
van voldoende eiwitten. U kent onze eiwitver-
rijkte producten misschien al van een verblijf 
in het ziekenhuis. Maar wist u dat onze pro-
ducten eveneens via onze webshop te bestel-
len zijn? Ook thuis wilt u zich natuurlijk fit(ter) 
voelen. Carezzo helpt u daar met alle liefde bij. 

EXTRA EIWIT 
DE HELE DAG DOOR

CAREZZO PRODUCTEN BESTELLEN

In onze webshop kunt u heel eenvoudig bestellen. 
Onze producten worden wekelijks geleverd. Op uw 
eerste bestelling krijg u nu 10 euro korting (met kor-
tingsbon in deze brochure).
U kunt kiezen uit losse voedingsmiddelen, maaltijden 
en boxen. In de boxen zit eiwitverrijkt brood, fruit-
drink, soep of banket. Zo kunt u het product kiezen dat 
het best bij uw voorkeur past. 

                 
Zo’n 10 jaar geleden ontstond de basis van 
Carezzo. Wij kregen de vraag van diëtisten om 
betere producten te maken voor mensen die 
ziek zijn, moeten herstellen en/of geen eetlust 
hebben. Tijd voor verandering, vonden wij. 

Samen met Wageningen University & Research 
en Ziekenhuis Gelderse Vallei werkten wij aan 
de ontwikkeling van eiwitverrijkte producten. 
Ons eerste product was eiwitverrijkt brood, 
later volgden de groentesoepen en fruitsappen. 
En dat was het begin van Carezzo.

Carezzo staat voor verzorging en beleving. Niet 
voor niets vindt u het woord ‘care’ terug in 
onze naam. Wij denken niet vanuit behande-
ling, maar vanuit verzorging. En klinkt ‘carezzo’ 
u Italiaans in de oren? Dat klopt! Het betekent 
liefkozing of streling. En dat is precies wat wij 
met onze producten willen creëren. Wij gaan 
uit van de beleving van eten en het genieten 
van smaakvolle producten. Zo biedt Carezzo u 
het beste van 2 werelden: u kiest wat u lekker 
vindt en krijgt wat u nodig hebt.

ASSORTIMENT
Het is best een uitdaging om iedere dag voldoende eiwitten 
binnen te krijgen. Wij maken dit een stuk makkelijker met 
ons uitgebreide assortiment eiwitverrijkte producten. En niet 
onbelangrijk: onze producten zijn lekker! Zo kunt u genieten 
én het beste doen voor uw gezondheid. Alle onderstaande 
producten zijn verkrijgbaar via onze webshop.

MAALTIJDEN

Bestel onze producten op:
WWW.CAREZZO.NL/SHOP

Carezzo fruitdrink is gemaakt 
van vers fruit en bevat 10 gram 
eiwit per bekertje. U kunt 
kiezen uit vier verschillende 
fruitsmaken: sinaasappel, 
appel/aardbeien, appel/blauwe 
bessen en appel. 

Carezzo brood bevat 8 gram 
eiwit per snee. Dat is onge-
veer 2,5 keer zoveel als in een 
gewone boterham. Ook onze 
krenten/rozijnenbol bevat 8 
gram eiwit.
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BROOD

FRUITDRINKS

De Carezzo maaltijden zijn klei-
nere maaltijden van 350 gram. 
We hebben bewust gekozen 
voor een aangename hoeveel-
heid. Onze maaltijden bevatten 
30 gram eiwit of meer.
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SOEP
De soepen van Carezzo bevatten 
bijna twee keer zoveel eiwit als 
gewone soepen. Een cupje van 
150 ml bevat 10 gram eiwit. 
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€10 
korting in 

onze 

webshop

BANKET In ons assortiment hebben we 
traditionele cake en een muffin, 
met beide 10 gram eiwit per 
stuk. Dat is ongeveer drie keer 
zoveel als normale cake en 
muffin. 
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30+

Carezzo_Ziekehuis flyer.indd   1Carezzo_Ziekehuis flyer.indd   1 17-1-2020   16:54:1617-1-2020   16:54:16



Wij willen continu de kwaliteit van onze zorg en 
behandelingen verbeteren. Samen met u werken 
wij aan uw gezondheid.

Optimale voeding helpt bij herstel en verbetert de 
gezondheid. Onze diëtisten zijn de specialist op 
het gebied van voeding en gedrag tijdens uw be-
handeling. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis is, 
in samenwerking met onze diëtisten, uw voeding 
met de grootste zorg samengesteld. Nu u weer 
naar huis gaat blijft voeding een belangrijke rol 
spelen. In deze brochure leggen we meer uit over 
het belang van gezonde voeding, met voldoende 
eiwitten, na uw ziekenhuisopname. Met goede, ei-
witrijke voeding bevordert u namelijk uw herstel.
Samen met Carezzo biedt het Spaarne Gasthuis u 
een ‘Wel thuis-box aan’, met verschillende eiwit-
verrijkte voedingsmiddelen.

‘Eiwitten zijn belangrijk, 

omdat ze uw herstel bevorderen!’
Willeke van den Enden, diëtist Spaarne Gasthuis 

• Kunt u de gratis de 'Wel thuis-box' 
aanvragen

• Krijg u 10 euro korting op uw eerste 
bestelling in onze webshop 
www.carezzo.nl/shop

WAAROM ZIJN EIWITTEN ZO BELANGRIJK?
U hoort het vast regelmatig: eet voldoende eiwitten, 
want die hebt u nodig. Maar waarom is dat eigenlijk 
zo? 
Eiwitten zijn voedingstoffen, net als vetten en koolhy-
draten. Ze leveren energie (calorieën) én het zijn de 
bouwstenen voor het lichaam, maar eiwitten doen veel 
meer…

HOEVEEL EIWIT HEB IK NODIG?
De hoeveelheid eiwit die u op een dag nodig hebt, 
hangt samen met uw gewicht, leeftijd en voedings-
toestand. We hebben een gemiddelde hoeveelheid 
berekend (en afgerond) om u een indicatie te geven.

Lichaams-
gewicht

60 kg

70 kg

80 kg

90 kg

100 kg

Jonger dan 70

50 gram

55 gram

65 gram

70 gram

80 gram

Ouder dan 70

60 gram

70 gram

80 gram

90 gram

100 gram

Ziekte / herstel

90 gram

105 gram

120 gram

135 gram

150 gram

GRATIS ‘WEL THUIS-BOX’

Samen met het ziekenhuis biedt Carezzo u de ‘Wel 
thuis-box’ aan. Deze kunt u kosteloos aanvragen door  
een mail te sturen naar: klantenservice@carezzo.nl 
o.v.v. ‘Wel thuis-box’. Vermeld in deze mail uw naam, 
adres, telefoonnummer én de code van het ziekenhuis.

Spieren

Botten

Herstel

Gewichtsverlies

Eiwitten zijn nodig voor de opbouw 
van spieren en zorgen dat de spieren 
sterk blijven.

Eiwitten spelen een rol bij de botaan-
maak en zijn goed voor het skelet.

Eiwitten kunnen helpen om een opti-
male voedingstoestand te creëren en 
onbedoeld gewichtsverlies tegen te 
gaan.

Eiwitten zijn harder nodig als we ouder 
worden en helemaal als we ziek zijn of 
moeten herstellen na een operatie.

Aanvraag via: klantenservice@carezzo.nl
Telefonisch: klantenservice 088-0226501

Wat zit erin?
1 cupje fruitdrink 150 ml 
met 10 gram eiwit
1 cupje tomatensoep 150 
ml  
met 10 gram eiwit
1 plakje cake 50 gram 
met 10 gram eiwit
2 plakjes volkorenbrood 
met 16 gram eiwit

Gemiddeld eten we in Neder-
land 78 gram eiwit per dag. 
Het beste is om die eiwitten 
verdeeld over de dag in te 
nemen. Met de producten 
van Carezzo is het heel eenvou-
dig om gedurende de dag extra 
eiwitten binnen te krijgen. Natuur-
lijk kunt u kiezen voor een eiwitrijk ontbijt, lunch en 
diner. Maar vergeet de tussendoormomenten niet en 
kies ook eens voor onze eiwitrijke producten bij de 
koffie, in de middag en als avondsnack. Extra eiwit 
kan de hele dag door!

MET DEZE KORTINGSCODE

Kortingscode: 
Spaarne 25763

Bereken hier hoeveel eiwitten u precies op een dag 
nodig hebt.

Uw gewicht            X              =             gram eiwit  
      per dag

PERSOONLIJKE EIWIT TEST 

0,8  indien u jonger bent dan 70 jaar
1,2  indien u ouder bent dan 70 jaar
1,5  indien u ziek bent of herstellende bent  
 na ziekte of operatieHi

er
 v

ul
t u

 in
:

Carezzo_Ziekehuis flyer.indd   2Carezzo_Ziekehuis flyer.indd   2 17-1-2020   16:54:1717-1-2020   16:54:17


