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NUTRICOMP® DRINK JA REMUNE™
RAVITOIT JOOGINA
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Seda, mida ja millises koguses inimene sööb, mõjutavad oluliselt nii erinevad haigused 
kui keerukad elusündmused.

Kui keegi märkab, et tema ise või mõni lähedastest hakkab vahele jätma toidukordi ja 
kaotama kehakaalu, ei tohi seda muutust jätta tähelepanuta. Toitumise tähtsuse alahin-
damine võib mõjutada isegi kergema haiguse kulgu ja tuua kaasa tüsistusi, rasketest ja 
kroonilistest haigustest rääkimata.

See raamatuke pakub lahendusi haiguspuhuse alatoitumuse vältimiseks ja ületamiseks. 
Soovime, et iga inimene sööks piisavalt head toitu, mis aitab vastu seista haigustele, 
vananemisele ja eluraskustele ning lubab ka haigestumisest hoolimata oma elu võima-
luste piires nautida.

MIS ON ALATOITUMUS?

Alatoitumus tekib siis, kui toit ei vasta keha vajadustele või on vajalike toitainete kogus 
liiga väike. 

Toidust peab inimene saama piisaval hulgal valku, vitamiine ja mineraalaineid, mis ai-
taksid püsida tervena ja annaksid piisavalt energiat. Mõnikord sisaldab toit küll vajalikku 
või isegi ülemäärast energiakogust, kuid mitte õigeid toitaineid õiges vahekorras. Sel 
juhul võib alatoitunud inimene olla ka ülekaalus, kuigi tema organism nälgib, sest puudu 
jääb konkreetsetest toitainetest. Eriti raske on ära tunda mõnede vitamiinide ja mine-
raalide puudust.

Alatoitumine sillutab teed haigustele, kuna toitainepuuduses keha ei talitle enam korra-
likult. Samas võib protsess olla ka vastupidine ja just haigus on see, mis tekitab isupuu-
dust ja viib alatoitumiseni. Nii tekib nõiaring ja probleemid süvenevad.

HAIGESTUMINE JA ALATOITUMUS
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MÄRGID, MIS VÕIVAD VIIDATA ALATOITUMUSELE

Väsimus ja tüdimus

Sage haigestumine,
paranemine võtab 

aega

Haavad paranevad 
aeglaselt

Naha ja küünte
muutused

Isupuudus, pidev 
söögiaegade
unustamine

Katkised 
suunurgad, juuste 

väljalangemine

Pidev külmatunne

Jõudu pole, 
energialävi 

igapäevatoimetustes 
on madal

Halb tuju, 
ärrituvus, kehv 

keskendumisvõime
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MILLEST ALATOITUMINE ALGUSE SAAB?

Kui inimesel esineb üks või mitu allpool kirjeldatud olukorda või sümptomit, võib teda 
ohustada alatoitumus.      

• Alakaal.
• Kiire kaalulangus lühikese aja vältel.
• Sagedased põletikud.
• Haiglas viibimine.
• Operatsioonijärgne periood.
• Paranemine raskest haigusest.
• Paranemine luumurrust.
• Aeglaselt paranev haav või haavand.
• Sage või pikka aega kestev kurguvalu.
• Neelamisraskused.
• Üksindus ja üksildustunne.
• Lähedase inimese või lemmiklooma kaotus.
• Huvipuudus toidu ostmise ja söögitegemise vastu.
• Söögikordade sage unustamine.
• Raha- ja toimetulekuprobleemid.

MÄRGID, MIS VÕIVAD VIHJATA ALATOITUMUSELE

• Kehakaalust on märkamatult kadunud mitu kilo.
• Sõrmused on suureks jäänud.
• Vöörihm vajab pingutamist või riided lotendavad.
• Käekell ei püsi enam käe peal.
• Käevõru kipub randmelt maha libisema.

Aeg-ajalt tasub ennast kaaluda või pidada kaalupäevikut.



6

KAS JUUAKSE PIISAVALT?

Kui arst ei ole määranud vedelikupiiranguga dieeti, siis peaks täiskasvanu jooma kind-
lasti ka 2-3 klaasi vett päevas ja lisaks muid erinevaid jooke. See aitab vältida kõhukin-
nisust, hoiab neerud töös ja keskendumisvõime erksana.

Tuleks harjutada ennast jooma erinevaid jahedaid ja sooje jooke. Kui kombeks on juua 
väga aeglaselt, tasuks kasutada termokruusi, et jook püsiks sobival temperatuuril.

Veepuuduse tunnusteks on uriini tume värvus, suukuivus, kuiv nahk, isutus ja mõnikord 
ka pearinglus või peavalu.

KAS SÜÜAKSE ÕIGEID TOITE?

Keha peab saama piisavalt valku. Valku sisaldavaid toite võiks süüa päeva igal toidu-
korral. Valgurikkad toidud on linnuliha (kana, kalkun), erinevad kalad (nt tursk, räim, 
tuunikala, heeringas), veise-, sea- või lambaliha, munad, pähklid, seemned, kaunviljad 
(oad, herned, läätsed) või tofu.

Kellele sobivad piimatooted, võiks võtta oma menüüsse ka juustu ja jogurti. Neis sisal-
duv kaltsium ja teatud toodetele lisatud vitamiin D aitavad hoida luud tervetena.

Hea kiudainete allikas on kindlasti täisteraviljapuder. Kiudained aitavad korrastada 
seedimist.

Erinevad aedviljad ja puuviljad on suurepäraseks vitamiinide ja mineraalide ning kiud- 
ainete allikaks. 

Toitude maitsestamiseks tasub kasutada erinevaid ürte või maitseaineid, et toit oleks 
vaheldusrikkam ja isuäratavam. Aeg-ajalt tasub proovida ka selliseid toite, mis veel 
lemmikute hulka ei kuulu.
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MÕNED VÄIKESED NIPID

• Regulaarne väikeste toidukordade ja vahepalade rütm võib teha head.
• 10-minutiline jalutuskäik iga söögikorra eel tõstab isu.
• Parem on mitte juua enne söömist, vaid jätta joogid söögikorra lõppu.
• Tavatoidule tasub lisada ravitoite (nn drinke ehk kõrrejooke ja suppe), mis toovad  
 vaheldust ja katavad kergemini kriitilise tähtsusega toitainete ja mineraalide vajaduse.
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Nutricomp® Drink ravitoidud sobivad järgmistes olukordades:

• Haiguse või ravi tõttu on kehakaal langenud või soovitakse kaalukaotust vältida.
• Probleemid söömise, söögiisu või neelamisega. Neelamishäirete korral tuleks   
 konsulteerida logopeediga, kes saab soovitada sobiva tekstuuriga toite ja jooke.
• Pidevalt tavapärasest väksemate portsjonide söömine.
• Söögitegemiseks pole aega või jaksu.

Nutricomp® Drink ja Nutricomp® Soup ravitoidud on täisväärtusliku ja tasakaalustatud 
toitainelise koostisega ning sisaldavad vajalikus koguses valke, rasvu, süsivesikuid, vita-
miine ja mineraalaineid. Sobivad täiskasvanuile ja üle 4 aasta vanustele lastele.

Energiarikas ravitoit tavatoidu lisana aitab toitumisseisundit kiiresti parandada.

Nutricomp® Drink ravitoidud sisaldavad eriti rikkalikult oomega-3 rasvhappeid. Nut-
ricomp® dringid on praktiliselt laktoosivabad. Võimalik on valida kas kiudainetega või 
kiudaineteta toit.

Ravitoitu-jooki tuleks juua aeglaselt, üks pudel umbes poole tunni jooksul,  
tehes lonksude vahele pause.       
Ravitoitu saab säilitada toatemperatuuril kuni +25 °C.    
Juba avatud pudelit tuleb säilitada külmkapis ja tarvitada ära 24 tunni jooksul.

RAVITOIDUD ON LIHTSAIM VIIS TAGADA TOITAINETE JA 

ENERGIA SAAMINE TASAKAALUSTATUD MOEL
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Nutricomp® Drink Plus Fibre 
vanillimaitseline

RAVITOIDUD JOOGINA, 
MILLELE ON LISATUD KIUDAINED

Nutricomp® Drink Plus Fibre 
kohvimaitseline

Nutricomp® Drink Plus Fibre 
virsiku-aprikoosimaitseline
Nutricomp® Drink Plus Fibre 
virsiku-aprikoosimaitseline

Nutricomp® Drink Plus Fibre 
šokolaadimaitseline

Nutricomp® Drink Plus Fibre 

Nutricomp® Drink Plus Fibre 

4g
kiudaineid

12,8g
valku

312
kcal 0,42g

EPA & DHA

4g
kiudaineid

12,8g
valku

312
kcal 0,42g

EPA & DHA

4g
kiudaineid

12,8g
valku

312
kcal 0,42g

EPA & DHA

4,6g
kiudaineid

12,8g
valku

312
kcal 0,42g

EPA & DHA
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Ravitoidu maitseomadused on parimad, 
kui pudelit hoolikalt loksutada ja drinki 
tarvitada jahutatult (võib valada ka 
klaasi jääkuubikute peale). 

RAVITOIDUD JOOGINA, 
MIS EI SISALDA KIUDAINEID

Nutricomp® Drink Plus 
banaanimaitseline

Nutricomp® Drink Plus 
maasikamaitseline

11

0g
kiudaineid

12g
valku

300
kcal 0,1g

EPA & DHA

0g
kiudaineid

12g
valku

300
kcal 0,1g

EPA & DHA
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KÕRGE VALGU- JA MADALA 
SÜSIVESIKUSISALDUSEGA RAVITOIDUD JOOGINA 

Nutricomp® Drink Plus HP 
vanillimaitseline

Nutricomp® Drink Plus HP 
šokolaadi-pähklimaitseline

20g
valku

300
kcal

<0,1g
kiudaineid

11g
rasvu

30g
süsivesikuid

20g
valku

300
kcal

0,64g
kiudaineid

11g
rasvu

30g
süsivesikuid

Nutricomp® Drink Plus HP
ananassi-kookosemaitseline

20g
valku

300
kcal

<0,1g
kiudaineid

11g
rasvu

30g
süsivesikuid
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SPETSIAALNE RAVITOIT JOOGINA 
NEERUHAIGUSTE KORRAL

Toitaineliselt täisväärtuslik ravitoit neerupuudulikkusega dialüüsipatsientidele. 
Nutricomp® Drink Renal ravitoidul on suurendatud energia- ja rasvasisaldus ning  
vähendatud naatriumi-, kaaliumi- ja fosfaadisisaldus.     
Soovitatavalt kasutada kas ainsa toiduna 4-5 pudelit ööpäevas või lisaks tavalisele  
toidule 1-3 pudelit ööpäevas.

Nutricomp® Drink Renal 
vanillimaitseline

vähendatud naatriumi-, kaaliumi- ja fosfaadisisaldus.     
Soovitatavalt kasutada kas ainsa toiduna 4-5 pudelit ööpäevas või lisaks tavalisele  
toidule 1-3 pudelit ööpäevas.

3,4g
kiudaineid

14g
valku

400
kcal

0,76g
�-3

VÄGA KÕRGE ENERGIA- JA KÕRGE 
VALGUSISALDUSEGA RAVITOIDUD JOOGINA

Nutricomp® Drink 
2,0 kcal Fibre
kirsimaitseline

Nutricomp® Drink 
2,0 kcal Fibre
karamelli-iirisemaitseline

18g
valku

400
kcal

5g
kiudaineid

16g
rasvu

42g
süsivesikuid

18g
valku

400
kcal

5g
kiudaineid

16g
rasvu

42g
süsivesikuid
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Kellele ei meeldi magusad toidud, ei pea sugugi ravitoidust loobuma. Ravitoitude sarja 
kuuluvad ka erinevad supid, mis sobivad hästi kõigile, kes soovivad vaheldust magusa 
maitsega ravitoitudele-jookidele. Suppe on soovitav serveerida soojalt.

VAHELDUSEKS MAGUSALE 
RAVITOIDULE

Supi soojendamiseks mikrolaineahjus 
tuleb see eelnevalt valada sobivasse 
kaussi. Pudelit ei tohi asetada mikro-
laineahju! Soovitatakse kasutada kas 
ainsa toiduna 5-7 pudelit ööpäevas 
või lisaks tavatoidule 1-3 pudelit 
ööpäevas.

Nutricomp® Soup 
aedviljasupp

Nutricomp®  Soup 
mahedamaitseline 
kana-karrisupp

kuuluvad ka erinevad supid, mis sobivad hästi kõigile, kes soovivad vaheldust magusa 
maitsega ravitoitudele-jookidele. Suppe on soovitav serveerida soojalt.

4g
kiudaineid

12g
valku

300
kcal 0,42g

EPA & DHA

4g
kiudaineid

12g
valku

300
kcal 0,42g

EPA & DHA
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REMUNE™
SUUKAUDNE TOITMISRAVI PREPARAAT (STP) ALATOITUMUSE, 
PREKAHHEKSIA JA KAHHEKSIA KORRAL

Remune™ on puuviljamaitseline rikkalikult kõrgekvaliteedilist valku, kalaõlist pärit oome-
ga-3 rasvhappeid ja D3-vitamiini sisaldav jook.

Remune™ aitab suurendada oomega-3 rasvhapete ja D-vitamiini ning täiendava energia 
ja valgu saamist, et tagada haigele toitained, mida ta tavatoiduga piisavalt ei saa. Seda 
võib kasutada lisaks tavatoidule või koos enteraalse toitmise toodetega (sonditoidud, 
dringid, supid).

Remune™ on mõeldud kasutamiseks haigusest tingitud alatoitumuse korral. Eriti häid tu-
lemusi annab see kasvajast tingitud haigustega keemiaravi saavate või kroonilist obstruk-
tiivset kopsuhaigust (KOK) põdevate patsientide toetamisel kõhnuse ja kurtumuse korral.

Sobib täiskasvanutele, eakatele ja vähemalt 4-aastastele lastele.

Remune™ on vaarika- või virsikumaitseline puuviljamahla või smuutit meenutav jook, 
mille 200 ml pakendi energiasisaldus on 222 kcal. 

Soovituslik annus täiskasvanule on 2 pakki ööpäevas, kui kliinilise toitmisravi spetsialist 
pole soovitanud teisiti. 
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KOOSTIS Pakendi (200 ml) kohta

Energiasisaldus 926 kJ / 222 kcal

Rasv, sellest:
  oomega-3 rasvhapped

 EPA *
 DHA **

11 g
2.4 g
0.8 g
1.2 g

Süsivesikud, sellest:
       laktoos

20 g
< 0.2 g

Kiudained 1.0 g

Valk 10 g

Vitamiin D 10.0 µg

Vaarikamaitseline ja virsikumaitseline

Valmistatud puuviljamahla baasil, puuviljasisaldus 86%.  

Sisaldab piimast toodetud vadakuvalku ja kalaõlist (mis on puhastatud kalavalgust) too-
detud oomega-3 rasvhappeid. Madal glükeemiline indeks. Madal laktoosisisaldus. Glu-
teenivaba.

Ei sobi kasutamiseks ainsa toitainete allikana.

REMUNE™
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• Nutricomp® Drink ravitoitu saab kasutada magustoitude valmistamisel: segada  
 toidupoest ostetud šokolaadivahupulbrit, vanillipudingupulbrit või vanillikastme- 
 pulbrit piima asemel Nutricomp® Drink ravitoiduga.
• Nutricomp® Drink toitu võib valada jäätisevormidesse või pisematesse kaussi-  
 desse. Seejärel asetada ööpäevaks sügavkülma. Tulemuseks on toitaineterikas jäätis,  
 mis aitab ühtlasi leevendada nii suukuivust kui suuhaavanditest põhjustatud valu.
• Nutricomp® Drink ravitoite saab lisaks jäätisele kasutada ka jäätisekokteilide   
 valmistamisel.
• Nutricomp® Drink ravitoite võib lisada jogurtile, keefi rile, hapupiimale või juba  
 valmis tehtud hommikupudrule.
• Kohvi- ja šokolaadimaitselised Nutricomp® Drink ravitoidud sobivad pudelist   
 välja valades soojendamiseks mikrolaineahjus ja neid saab kasutada ka kuuma  
 joogina. Temperatuur ei tohiks ületada 60 °C ehk 450 W võimsusel 2 minutit,   
 600 W võimsusel 1 minut.

KUIDAS RIKASTADA 
HARJUMUSPÄRASEID MAITSEID

TASUB JULGESTI KATSETADA, ET LEIDA SEE, 
MIS KÕIGE ROHKEM MAITSEB JA ENESETUNDEGA SOBIB

17
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NUTIKAD RETSEPTID

KREEMJAS MARJASMUUTI*

1 pudel maasikamaitselist Nutricomp® Drink Plus 
100 g külmutatud marjasegu   
2 spl maitsestamata jogurtit    
(kõrgema rasvasisaldusega)

Asetada kõik komponendid kannmikserisse või kasu-
tada nuimikserit. Püreestada, kuni joogis ei ole enam 
tükke. Soovi korral kaunistada marjadega.

Laktoositalumatuse korral võivad olla sobilikud 
fermenteeritud piimatooted nagu keefi r, jogurt ja 
hapupiim või tuleks valida laktoosivaba jogurt.

PÄHKLI-BANAANI MAHEDIK*

1 pudel banaanimaitselist Nutricomp® Drink Plus 
1-2 spl kreemjat pähklivõid (maapähklivõi, mandlivõi) 
½-1 tl kaneeli     
¼-½ tl kardemoni

Asetada kõik komponendid kannmikserisse või kasu-
tada nuimikserit. Püreestada, kuni joogis ei ole enam 
tükke. Maitsestada vürtsidega vastavalt soovile.

Paksema tekstuuriga joogi saamiseks võib lisada 
banaani. Kaneeli ja kardemoni asemel võib lisada 
piparkoogimaitseainet. Võib jätta vürtsid ka üldse 
lisamata.
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*Retsepti on koostanud Põhja-Eesti Regionaalhaigla kliiniline toitumisterapeut Maarja Lember.
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PIPARMÜNDINE ŠOKOLAADIJOOK*

1 pudel šokolaadimaitselist Nutricomp® Drink Plus Fibre 
1 banaan     
1-2 tl kakaopulbrit     
¼ tl piparmündi lõhna- ja maitseainet (soovi korral)

Asetada kõik komponendid kannmikserisse või  
kasutada nuimikserit. Püreestada, kuni joogis   ei 
ole enam tükke. 

Soovi korral lisada rohkem kakaopulbrit,   
et saada mõrkjam tumeda šokolaadi maitse.

VANILLIMAITSELINE JÄÄKOHV*

1 pudel vanillimaitselist Nutricomp® Drink Plus Fibre 
½ tassi kanget kohvi (70-100 ml)

Asetada komponendid klaasi ja segada läbi. Võib 
serveerida jääga.

Magusamat kohvi eelistades võib lisada näiteks mett 
või erinevaid maitsesiirupeid. 
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VIRSIKUMAITSELINE REMUNE™ KODUJUUSTU, 
ROSMARIINI JA MEEGA

Virsikumaitseline Remune™    
100 g kodujuustu     
1 spl mett     
veidi rosmariini

Aseta mesi, 2 spl vett ja värske rosmariinioksake 
mikrolaineahju sobivasse kaussi.    
Kuumuta mikrolaineahjus 1-2 minutit.   
Lase 5 min jahtuda. Eemalda rosmariin.   
Sega blenderis 100 g kodujuustu meeleotisega.  
Serveeri koos Remunega.

VAARIKAMAITSELINE REMUNE™ SOBIB HÄSTI  
TOMATI-MOZZARELLA VARRASTE KÕRVALE

Vaarikamaitseline Remune™ (200 ml)  
8 kirsstomatit     
8 mozzarellapallikest    
värskeid basiilikulehti. 

Poolita tomatid ja aja need vaheldumisi   
juustupallidega varda otsa. Osa tomatit ja juustu  
võid jätta lahtiselt taldrikule. Puista peale mõned 
basiilikulehed. 

TOMATI-MOZZARELLA VARRASTE KÕRVALE

Vaarikamaitseline Remune™ (200 ml)  
8 kirsstomatit     
8 mozzarellapallikest    

Poolita tomatid ja aja need vaheldumisi   
juustupallidega varda otsa. Osa tomatit ja juustu  
võid jätta lahtiselt taldrikule. Puista peale mõned 
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TABELIST ON NÄHA, KUIDAS SUURENDAVAD RETSEPTIDES TOODUD LISANDID 
TOIDU LÕPLIKKU KALORSUST JA TOITAINETE SISALDUST.                                 

Toitaine

Kreemjas 
marja- 

smuuti – 
tehtud 

jogurtiga

Kreemjas
marja- 

smuuti - 
tehtud 

Nutricomp® 
dringiga

Pähkli- 
banaani 

mahedik -
tehtud 

jogurtiga

Pähkli- 
banaani 

mahedik -
tehtud 

Nutricomp®
dringiga

Pipar-
mündine 

šokolaadi-
jook - 
tehtud 
piimaga

Pipar-
mündine 

šokolaadi-
jook - 
tehtud 

Nutricomp®
dringiga

Energia, kcal 293,0 430,0 388,3 524,0 267,0 464,0

Süsivesikud, g

millest 
suhkruid, g

35,0 53,3 27,3 45,5 40,2 69,7

10,7 9,0 13,0 11,4 8 13,6

Kiudained, g 7,4 7,4 3,8 3,9 3,2 9,0

Rasvad, g

millest küllastu-
nud rasvad, g

30,6 15,0 23,2 28,2 13,4 11,9

6,6 5,4 8,0 6,9 4,8 3,4

Valgud, g 12,2 16,8 15,5 20,2 9, 2 15,5

Soola, g 0,3 0,6 0,5 0,8 0,2 0,5

Kaltsium, mg 365,7 311,0 242,7 178,0 250,3 164,0

Raud, mg 0,5 3,8 1,1 4,4 1,1 4,6

Vitamiin D, µg 0,05 3,6 0,02 3,6 0 3,6

Vitamiin C, mg 10,7 41,5 5,2 36,1 15,7 49,8

©NutriData toitumisprogramm, versioon 7, Tervise Arengu Instituut, 
www.nutridata.ee, 2017. 

millest küllastu-
nud rasvad, g

Valgud, g

Soola, g

Kaltsium, mg

Raud, mg

Vitamiin D, µg

Vitamiin C, mg

©NutriData toitumisprogramm, versioon 7, Tervise Arengu Instituut, 
www.nutridata.ee, 2017. 
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RAVITOITUDE TELLIMINE

• Nutricomp® Drink, Nutricomp® Soup ja Remune™ ravitoite saate tellida   
B. Braun Medical OÜ e-poest pood.bbraun.ee.      
Tellimisega seotud küsimustele vastame tööpäeviti 8:30-17:00 telefonil 677 1200.

• Tellitud tooted toimetame Teile sobivasse Itella Smartposti pakiautomaati või   
saadame kulleriga kokku lepitud aadressile (üle kogu Eesti). 

• Täiendav nõustamine vajadusel tööpäeviti tel 5192 9030  või    
meili teel ravitoit@bbraun.ee

• Häid nõuandeid ravitoitude valiku ja haiguspuhuse toitmisravi kohta    
leiate www.toitmisravi.ee
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NB! Kõik Nutricomp® Drink ravitoidud on müügil ühte maitset sisaldava nelikpakina.
Kõik Remune™ ravitoidud on müügil ühte maitset sisaldava hulgipakina (18 x 200 ml).
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01.2022

Tootja: B. Braun Medical AG, Hospital Care 34209 Melsungen, Saksamaa. www.bbraun.com

Turustaja: B. Braun Medical OÜ, Pilvetee tn 8, Tallinn 12618, Eesti. Tel.: 677 1200. www.bbraun.ee


