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Snel-klaar recepten voor een betere smaak 
 Koffie: Verwarm (geleidelijk op au bain-marie of in de microgolfoven (1 minuut op 700 W, 

niet laten koken!) drinkvoeding met koffie-, karamel-, mokka- of vanillesmaak en voeg er 

oploskoffie (eerst opgelost in een beetje water) aan toe. Goed roeren en eventueel afwerken 

met opgeklopte slagroom. 

 Chocolademelk: Verwarm drinkvoeding met chocolade-, vanille- of karamelsmaak (niet laten 

koken!) en voeg er cacaopoeder aan toe. Goed roeren en eventueel afwerken met 

opgeklopte slagroom.  

 Milkshakes: Mix de drinkvoeding met ijs of yoghurt, en eventueel wat fruit. Interessant op 

warme dagen, maar ook bij smaak- en geurveranderingen. Hoe kouder, hoe minder snel 

aversie/afkeer. 

 Ijslollies: Maak ijslollies van drinkvoeding met fruitsmaak.  

 Soep: los de inhoud van een pakje instant poedersoep op met een beetje warm (niet 

kokend!) water, en los verder op in drinkvoeding met neutrale smaak, die ook opgewarmd is 

(niet gekookt!). Test eerst: sommige mensen vinden drinkvoeding met neutrale smaak in 

soep te zoet. 

Ook de koffie en chocolademelk zoals hierboven beschreven kunnen, net als de andere ideeën, 

koud, zelfs met ijsblokjes of in ijsvormpjes gegoten en diepgevroren. Interessant op warme 

dagen, maar ook bij smaak- en geurveranderingen. Hoe kouder, hoe minder snel 

aversie/afkeer…. 
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Zelfgemaakte drinkvoeding 
 

Drinkvoeding zelf namaken is niet eenvoudig. De industrieel vervaardigde drinkvoedingen voldoen 

aan heel wat normen rond voedingsstoffen en concentraties ervan, waardoor deze altijd de voorkeur 

verdient. Is de kostprijs ervan voor jou een probleem, kan je opteren om je drinkvoeding zelf te 

maken, maar ook dan blijft het aan te raden zo vaak mogelijk industrieel vervaardigde drinkvoeding 

te gebruiken, en je dus ook te informeren naar terugbetaling door je mutualiteit en/of aanvullende 

verzekering. 

Zelfgemaakte drinkvoedingen bieden vooral extra’s aan energie en/of eiwitten en soms vezels. De 

andere voedingsstoffen die industrieel bereide drinkvoeding bevat, zijn vooral extra mineralen, 

vitaminen en spoorelementen. Hiervoor is het aan te raden aanvullend een supplement te nemen, 

dat 100% van de dagelijkse behoeften dekt. Uw apotheker kan u hierbij adviseren. 

Energie- (en eiwit-)rijke vezelarme drinkvoeding 

Ingrediënten (1portie) 

100 ml volle melk  

50 ml volle room 

15 g volle melkpoeder (of 3 maatschepjes eiwitpoeder*) 

50 ml water  

 

* Dit energierijk recept met melkpoeder levert 307 kcal en 8,3 g eiwitten. Voor een energie- én 

eiwitrijk recept, vervang je de melkpoeder door eiwitpoeder. Die is verkrijgbaar bij de apotheek. 

Bereidingswijze  

Neem 50 ml water en los de melkpoeder in het water op zodat er zeker geen klontertjes overblijven.  

Warm de volle melk en de room samen op in de microgolfoven of in de pan. Voeg het opgeloste 

melkpoeder toe en meng goed. Drink warm of koud. 

Voeg naar smaak oploskoffie, cacao, vanille of koffie-extract, grenadine, siroop, honing,… toe. 
 

Dit is een recept van Benedicte Defever, voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange ervaring in de 

klinische voeding, waar bijvoeding tot behoort. 

Energie-, eiwit- en vezelrijke drinkvoeding 
 

Ingrediënten (2 porties) 

 

50 g koekjesmeel vb. rijstcrème, Brinta (of 10 eetlepels) 
100 g volle platte kaas natuur  
100 ml volle melk  
1 el koolzaad-, maïs-, zonnebloemolie, …   
12 g volle melkpoeder (of eiwitpoeder*) 
 
* Het recept met melkpoeder levert 258 kcal en 9.9 g eiwitten. Voor een eiwitrijker recept, vervang je 

de melkpoeder door eiwitpoeder. Die is verkrijgbaar bij de apotheek. 
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Bereiding 

 

Los het melkpoeder op in de volle melk.  Voeg daarna de olie en de platte kaas toe. Voeg geleidelijk 

het koekjesmeel door de shake.  

Voeg naar smaak oploskoffie, cacao, vanille of koffie-extract, grenadine, siroop, honing,… toe 

 
Dit is een recept van Benedicte Defever, voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange ervaring in de 

klinische voeding, waar bijvoeding tot behoort. 
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Recepten om drinkvoeding in te verwerken 
 

Voor deze receptuur werkte Stichting tegen Kanker samen met Benedicte Defever, 

voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange ervaring in de klinische voeding, waar bijvoeding tot 

behoort. 

Lente  

Kalfsfricassee 
 

Ingrediënten (2 porties) 
 
300 g kalfsschouder 
200 ml (zelfgemaakte) 
drinkvoeding, neutrale smaak  
500 ml water 
300 ml bouillon 
20 g boter of margarine 
4 wortelen 
1 ui met 4 kruidnagels geprikt 
2 el bloem 
1 kruidentuiltje 
1 el (olijf)olie 
Peper en zout 
 
 

Bereidingswijze 
 
Schil de wortelen en snijd ze in dunne plakjes. Pel de ui en prik de kruidnagels er in. Snijd 
het vlees in grove stukken en braad het zachtjes met de wortelen en de ui in een pan met (olijf)olie. 
Giet het water erbij en voeg het kruidentuiltje, peper en zout toe en plaats een deksel op de pan. 
Laat zachtjes sudderen gedurende 75 minuten. Laat het vlees uitlekken en houd het warm. Zeef de 
bouillon. Smelt de boter of margarine in een pan, voeg bloem toe en maak een roux. Voeg geleidelijk 
de bouillon toe en voeg er daarna de drinkvoeding neutrale smaak bij evenals peper en zout. Laat 
niet meer koken! Leg wat kalfsvlees op een bord en overgiet met de saus.  
Serveer met rijst of gestoomde groenten. 
 

Dit is een recept van Benedicte Defever, voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange ervaring in de 

klinische voeding, waar bijvoeding tot behoort. 
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Ananasparfait  

 

Ingrediënten (3 porties) 

1 pakje drinkvoeding op sapbasis, ananassmaak (of 

sinaassmaak)  

150 ml volle slagroom 

50 g ananasstukjes (of mandarijntjes bij drinkvoeding met 

sinaassmaak) 

6 el suiker 

1 el citroensap 

3 blaadjes gelatine 

 

Bereidingswijze 

Stel de vriezer in op de laagste temperatuur (-24). Week 

de gelatine 10 minuten in koud water. Knijp de gelatine 

goed uit en los ze op in 3 eetlepels drinkvoeding (niet 

laten koken). Voeg de rest van de drinkvoeding, de suiker 

en het citroensap toe. Klop de slagroom. Schep de 

drinkvoeding en de ananasstukjes door de slagroom. Doe 

de massa over in een invriesbakje zonder vakverdeling of 

een platte schaal en laat de parfait bevriezen. 

 

Dit is een recept van Benedicte Defever, voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange ervaring in de 

klinische voeding, waar bijvoeding tot behoort. 
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Mini Cake 

 

Ingrediënten (voor 24 cakejes) 

200 ml (zelfgemaakte) drinkvoeding op melkbasis, smaak naar keuze 

6 volledige eieren 

360 g bloem 

300 g suiker 

100 g boter 

1 zakje bakpoeder  

 

Bereidingswijze 

Verwarm de oven tot 180°C. Vermeng bloem, suiker, bakpoeder en eieren. Voeg de gesmolten boter 

toe en daarna de drinkvoeding. Schenk het deeg in vormpjes en bak gedurende 15 minuten.  

Dit is een recept van Benedicte Defever, voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange ervaring in de 

klinische voeding, waar bijvoeding tot behoort. 
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Krachtwafeltjes 

 

Ingrediënten  

200ml (zelfgemaakte) drinkvoeding,  neutrale of vanillesmaak 

400 g bloem 

300 g boter of margarine  

200 g suiker  

4 eieren 

2 kl bakpoeder  

Chocolade (optioneel) 

 
Bereidingswijze  

Smelt de vetstof en laat afkoelen. Doe alle ingrediënten samen in een kom en roer dit tot een smeuïg 

geheel. Voeg de drinkvoeding toe. Het deeg moet lepelbaar blijven. Laat het minstens 1 uur rijzen in de 

koelkast. Zet het wafelijzer op een middelmatige stand (stand 6 ) en schep uit met een lepel. Bak de 

wafels klein of groot naar keuze. Laat ze afkoelen op een rooster. Je kan ze eventueel nog 

onderdompelen in gesmolten chocolade… 

Dit is een recept van Benedicte Defever, voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange ervaring in de 

klinische voeding, waar bijvoeding tot behoort. 
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Milkshake 

 

Ingrediënten (1 portie) 

200 ml (zelfgemaakte) drinkvoeding op melkbasis, smaak naar keuze vb cappuccino 

1 bolletje vanille (room)ijs 

 

Bereidingswijze 

Mix de drinkvoeding met het ijs tot een luchtige drank. 

Dit is een recept van Benedicte Defever, voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange ervaring in de 

klinische voeding, waar bijvoeding tot behoort. 

 
  



© Stichting tegen Kanker 2014 - 10 
 

Zomer 

Zalm-ei terrine  

 
 
 
Ingrediënten  
200 ml (zelfgemaakte) 
drinkvoedinng neutrale smaak 
300 g verse zalm 
2 eieren 
1 el kerriepoeder 
bieslook 
dragon 
Peper & zout 
 
 
 
 
 
 

 
Bereidingswijze 
Verwarm de oven voor op 180°C. Ontvel de zalm en snijd ze in grove stukken. Pureer in een blender 
en voeg eieren, kruiden, specerijen en drinkvoeding toe. Mix en schep mengsel in een vorm (bv. 
cake- of broodvorm). Zet de vorm in een bain-marie in voorverwarmde oven (180 °C) gedurende 25 
minuten. Laat de terrine voor het serveren afkoelen in de koelkast. 
 
Dit is een recept van Benedicte Defever, voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange ervaring in de 

klinische voeding, waar bijvoeding tot behoort. 

  



© Stichting tegen Kanker 2014 - 11 
 

Vanillevla met warme kersen  

Ingrediënten (2 porties) 

1 pakje drinkvoeding vanille 
2 el suiker 
1½ eetlepel maïzena 
50 g kersen op sap 
½ ei (kies bij voorkeur gepasteuriseerd 
ei, verkrijgbaar in de supermarkt) 
slagroom, optioneel 

Bereidingswijze 

Roer het ei met 1 eetlepel maïzena, een 

schep suiker en wat melk of 

drinkvoeding los. Verhit de rest van de 

drinkvoeding in een pan. Los de rest 

van de suiker op in de hete drinkvoeding. Meng een gedeelte van de hete drinkvoeding door het 

eimengsel. Roer het eimengsel vervolgens door de rest van de drinkvoeding. Laat de vla onder af en 

toe roeren indikken. Verwarm de kersen. Dik het kersensap in door de met water aangelengde 

maïzena (+/- 1/2 eetlepel) toe te voegen en even door te koken. Serveer de vla, met de warme 

kersen erop. Werk af met wat slagroom. 

 
Dit is een recept van Benedicte Defever, voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange ervaring in de 

klinische voeding, waar bijvoeding tot behoort. 
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Aardbeicrème  

 

Ingrediënten (1 portie) 

1 drinkvoeding onder de vorm van crème, 

biscuitsmaak 

1 banaan 

100 g aardbei 

100 g mascarpone  

 

Bereidingswijze 

Mix de banaan en de schoongemaakte 

aardbeien tot een glad geheel. Voeg de crème 

en de mascarpone toe. Meng en dien koud 

op. 

Dit is een recept van Benedicte Defever, 

voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange 

ervaring in de klinische voeding, waar 

bijvoeding tot behoort. 
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Waterijs 

 

Ingrediënten 

200 ml energierijke drinkvoeding op sapbasis 

ijsvormpjes met stokjes 

 

Bereidingswijze 

Verdeel de drinkvoeding over de ijsvormpjes. Steek er een stokje in en vries de drinkvoeding in. Voor 

een luchtiger effect kan je een ijsmachine gebruiken. 

Dit is een recept van Benedicte Defever, voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange ervaring in de 

klinische voeding, waar bijvoeding tot behoort. 
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Vruchtensmoothie 

 

 

 

Ingrediënten (1 portie) 

100 ml drinkvoeding op sapbasis, ananas- of cassissmaak 

1/4 meloen  

5 aardbeien 

1/2 kiwi  

 

 

 

 

 

Bereidingswijze  

Mix het fruit met een mixer of in de blender tot een homogene massa. Meng met de koude 

drinkvoeding. Dien koud op.  

Dit is een recept van Benedicte Defever, voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange ervaring in de 

klinische voeding, waar bijvoeding tot behoort. 
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Herfst  
 

Pompoensoep 

 

Ingrediënten (1 portie) 

 

1 (zelfgemaakte) drinkvoeding met neutrale smaak 

1 kleine pompoen of een stuk van een grote pompoen 

1/2 knolselder 

2 rode paprika's 

2 uien 

2 lookteentjes 

2 blokjes groentebouillon 

2 laurierblaadjes 

2 kruidnagels 

1 takje tijm 

basilicum  

cayennepeper 

 

Bereidingswijze 

 

Haal het vruchtvlees uit de 

pompoen. Snijd de groenten in 

stukken. Doe alles in een grote kookpot 

en zet net onder water. Voeg de 

bouillonblokjes toe samen met de tijm, de 

kruidnagel en de laurierblaadjes. Laat 

alles koken tot het gaar is. Verwijder de 

laurierblaadjes, kruidnagel en tijm. Mix de 

soep en voeg dan de drinkvoeding toe 

(niet meer laten koken!). Breng op smaak 

met basilicum en cayennepeper. 

 

 

 

 
Dit is een recept van Benedicte Defever, voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange ervaring in de 

klinische voeding, waar bijvoeding tot behoort. 
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Kippenragout 

 

Ingrediënten (2 porties) 

200 ml (zelfgemaakte) drinkvoeding met neutrale smaak  
300 ml bouillon (groente of kip) 
250 gram vulsel naar keuze (bv.  fijngesneden champignons, fijngesneden gekookte kip) 
1 fijngesneden ui 
2 el margarine 
2 el bloem 
Peper en zout 
 

 

Bereidingswijze 

Verhit de margarine in een pan en fruit de ui. Voeg het vulsel toe en laat ongeveer 5 minuten bakken. 
Bestrooi met de bloem en bak dit al roerende ongeveer 2 minuten mee. Haal de pan van het vuur, 
voeg de bouillon in een keer toe en roer goed door. Zet de pan weer op het vuur en breng al 
roerende de ragout aan de kook. Laat ongeveer 5 minuten zacht doorkoken. Voeg vervolgens de 
drinkvoeding toe (niet meer laten koken!) en breng op smaak met zout en peper.  
Serveer met rijst of in een bladerdeegpasteitje, als dit het kauwen en slikken niet bemoeilijkt. 
 

Dit is een recept van Benedicte Defever, voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange ervaring in de 

klinische voeding, waar bijvoeding tot behoort. 
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Tiramisu  

 

 

Ingrediënten (1 portie)  

100 ml (zelfgemaakte) 

drinkvoeding, cappuccinosmaak 

6 vingerkoekjes 

60 g mascarpone 

10 g suiker 

5 g instant oploskoffie 

3 g cacaopoeder 

1 blaadje gelatine  

 

 

 

Bereidingswijze  

Vermeng de oploskoffie met een beetje lauw water zodat het goed vermengd. 

Vermeng dit mengsel met 50 ml drinkvoeding. Overgiet hiermee de vingers.  

Mix de mascarpone met de rest van de drinkvoeding, de opgeloste gelatine, de suiker. Neem een 

schotel en schenk het mengsel over de vingers. 

Plaats de rest van de vingers bovenop en bestrooi met cacao. Laat in de ijskast opstijven en goed 

koud worden  

 

Dit is een recept van Benedicte Defever, voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange ervaring in de 

klinische voeding, waar bijvoeding tot behoort. 
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Wentelteefjes  

 

Ingrediënten (2 porties) 

200 ml (zelfgemaakte) drinkvoeding, neutrale- of vanillesmaak 

1 ei 

4 sneetjes (oud) wit brood 

2 el bak- en braadmargarine of 20 g (bak)boter 

1 el suiker 

1 mespunt kaneel 

 

Bereidingswijze 

Klop het ei los in een kom, onder toevoeging van de drinkvoeding. Haal hier de sneetjes brood door 

tot het mengsel in het brood is getrokken. Meng met de suiker en de kaneel. Verhit de vetstof in de 

pan en bak de wentelteefjes aan beide kanten op matig vuur goudbruin. Leg ze op warme borden en 

bestrooi met suiker en kaneel.  

Beleg eventueel met jam, gebakken banaan of schijfjes gebakken appel. 

Dit is een recept van Benedicte Defever, voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange ervaring in de 

klinische voeding, waar bijvoeding tot behoort. 
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Chococino  

 

Ingrediënten (1portie) 

200 ml (zelfgemaakt) drinkvoeding op melkbasis, chocolade-, cappuccino of karamelsmaak  

geklopte slagroom (met suiker), hoeveelheid naar smaak 

snuifje cacaopoeder 

 

 

Bereidingswijze 

Verwarm de drinkvoeding (niet laten koken) en giet ze in een beker. Schep de slagroom erop. Strooi 

als garnering cacaopoeder op de slagroom. 

Dit is een recept van Benedicte Defever, voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange ervaring in de 

klinische voeding, waar bijvoeding tot behoort. 
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Winter  

Verrijkte Cup-a-Soup® 

 

 

Ingrediënten (1 portie) 

100 ml (zelfgemaakte) 

drinkvoeding, neutrale smaak 

1 zakje Cup-a-Soup®, kerrie 

of andere smaak  

75 ml water 

 

 

 

 

 

 

Bereidingswijze 

Verhit de drinkvoeding en het water in de microgolfoven: ca. 60 sec. op 800W. Let op: laat het niet 

koken. Voeg er langzaam en al roerend het soeppoeder aan toe.  

Dit is een recept van Benedicte Defever, voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange ervaring in de 

klinische voeding, waar bijvoeding tot behoort. 

  



© Stichting tegen Kanker 2014 - 21 
 

Roerei  

 

Ingrediënten  (1 portie) 

100 ml (zelfgemaakte) drinkvoeding, neutrale smaak  

2 eieren  

1 kl boter of margarine 

peterselie, bieslook of zelfs geraspte kaas, naar smaak 

Peper en zout  

 

Bereidingswijze  

 

Klop de eieren los in een kom. Voeg er de drinkvoeding bij met de kruiden of kaas. Smelt de vetstof in 

een bakpan en bak het eimengsel als een omelet. 

Dit is een recept van Benedicte Defever, voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange ervaring in de 

klinische voeding, waar bijvoeding tot behoort. 
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Havermoutpap  

 

Ingrediënten (1 portie) 

100 ml (zelfgemaakte) drinkvoeding, neutrale of vanillesmaak 
100 ml volle melk 
4 el havermout 
2 el suiker, stroop of honing (optioneel) 
 
Bereidingswijze 
 

Schenk de melk in een diepe kom of bord. Voeg de havermout toe. Verwarm in de microgolfoven 
(circa 2 minuten op 750 Watt) of in een kookpan, tot  de havermout de gewenste dikte heeft. Voeg 
de drinkvoeding toe en roer zodat de drinkvoeding goed wordt opgenomen. De drinkvoeding mag 
niet koken! Voeg eventueel naar smaak nog 2 theelepels suiker of honing of stroop toe. 

 

 

Dit is een recept van Benedicte Defever, voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange ervaring in de 

klinische voeding, waar bijvoeding tot behoort. 
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Pannenkoeken 

 

Ingrediënten (3 stuks, 25 cm diameter) 

200 ml (zelfgemaakte) drinkvoeding, neutrale of vanillesmaak 
100 g bloem 
1 ei 
15 g boter of margarine 

Bereidingswijze 

Meng de bloem, het ei en de 
drinkvoeding in een kom. Roer 
het tot een dun, glad beslag 
dat in een dunne straal van de 
lepel afstroomt. Smelt een 
klontje vetstof in een pan. Giet 
het beslag erin en bak de 
pannenkoek aan beide zijden 
goudbruin. Serveer met beleg 
naar keuze, bijvoorbeeld jam 
of suiker. Als dessert serveer 
je ze met vanille ijs, 
chocoladesaus en slagroom. 
Of maak hartige variaties 
(gebruik dan neutrale 
drinkvoeding), bijvoorbeeld 
belegd met spek, kaas en/of 
ham. 

Dit is een recept van Benedicte Defever, voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange ervaring in de 

klinische voeding, waar bijvoeding tot behoort. 
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Cappuccino 

 

Ingrediënten (1 portie) 

 

200 ml (zelfgemaakte) drinkvoeding op 

melkbasis,  koffie- of mokkasmaak 

oploskoffie, naar smaak 

Bereidingswijze 

Verwarm de drinkvoeding (niet laten koken). Los 

de koffie eerst op in een klein beetje (lauw) 

water, en voeg toe aan de drinkvoeding voor een 

sterkere smaak.  

Serveer met wat opgeklopte room of chocolade 

hagelslag bovenop. 

 

 

 

 

Dit is een recept van Benedicte Defever, voedingsdeskundige-diëtiste, met jarenlange ervaring in de 

klinische voeding, waar bijvoeding tot behoort. 

 


