
Findus Special Foods

Eten wordt
weer leuk! 
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Het probleem
Moeilijk kauwen en slikken
Eten is geen aangename ervaring meer 

Kenmerken van deze problemen:
•  Eten neemt meer tijd in beslag dan normaal.
•  Voedsel of vloeistof valt uit de mond.
•  Hamsteren van voedsel in de wangen.
•   Stukjes voedsel blijven achter in de mond 

of worden uitgespuwd.
•   Voedsel blijft lang in de mond alvorens het 

doorgeslikt wordt, zeer trage slikrefl ex.
 • Moeilijkheden met het kauwen van

sommige voedingsmiddelen.

• Hoesten of keelschrapen.
• Piepende adem en rochelende geluiden

bij het praten.
• Gevoel van knobbels in de keel.
• In slaap vallen tijdens het eten,

te vermoeiend.
•  Motorische problemen.

Lichte eetproblemen, moeilijk kauwen, 
verzwakte mondspieren. 

Kauw- en slikproblemen, slecht gebit, 
droge mondsyndroom, hernia of ver-
nauwing van de slokdarm. Voedsel 
opstapelen in de wangen. Veel tijd 
nodig om te eten.

Zware eetproblemen, sterk getriggerde 
slikrefl ex, beschadigde of gevoelige 
mond en verhemelte, schimmelinfec-
tie, vernauwing slokdarm, …

Kaakfi xatie, vernauwing of beschadi-
ging van de keel of slokdarm, na een 
operatie, ...

Beperkte mobiliteit van de mond, 
ernstige slikproblemen , vernauwing of 
beschadiging van de keel of slokdarm.

Joy of food-NL_final_NEW2.indd   2 2013-03-08   16.48



De oplossing
Voeding met aangepaste textuur
Eten wordt weer leuk

Grove paté
Zachte voeding, grof gemalen 
en gebonden.

Timbaal
Zachte voeding zonder stukjes, 
glad gebonden.

Mousse - gelei
Zachte voeding zonder stukjes, 
glibberige geleiachtige textuur.

Fijne vloeistof 
Smeuïge, fi jne vloeibare voeding. 
Loopt van de lepel af.

Dikke vloeistof
Smeuïge, dikke vloeibare voeding. 
Druipt van de lepel af. 

Wanneer kauwen en slikken niet meer evident is.
Bij stoornissen in het kauwmechanisme en 
het slikproces is eten niet evident. Findus 
Special Foods ontwikkelde maaltijdcompo-
nenten met een aangepaste consistentie om 
het risico op verslikken te vermijden en zo 
ondervoeding tegen te gaan.
• De Findus producten zijn eenvoudig te 

bereiden of op te warmen.

• De porties hebben een realistische grootte 
om het eten niet te ontmoedigen.

• Groot assortiment aan smaken en texturen 
De Findus producten hebben een hoge 
nutritionele waarde.

• Alle producten voldoen aan de strenge 
HACCP en BRC normen.
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“Wij vinden dat iedereen recht 
heeft op een gevarieerde en 
aangename maaltijd, ongeacht 
leeftijd of beperking. 
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Al 35 jaar toonaangevend
Findus Special Foods heeft meer dan 35 
jaar ervaring in het voorzien van maaltijd-
oplossingen voor mensen met dysfagie.

Findus Special Foods maakt eten weer 
leuk voor mensen met eet- en slikpro-
blemen (dysfagie) dat veroorzaakt kan 
zijn door verschillende aandoeningen en 
ziektes.

Op maat gemaakt
Met Findus Special Foods kunnen art-
sen, logopedisten, diëtisten en gezond-
heidsmedewerkers de mensen de kans 
geven om zelf te beslissen over wat ze 
eten. Dit  herstelt deels hun waardigheid, 
interesse in eten, en de sociale contac-
ten die als gevolg van dysfagie mogelijk 
verloren gegaan zijn. 

Ongeacht uw rol bij de verzorging of 
voeding van dysfagiepatiënten, het 
Findus Special Foods-team staat klaar 
om u een gemakkelijke en veilige maal-
tijdoplossing te bieden, evenals de no-
dige training en advies om aan de noden 
van deze mensen te voldoen.

Het gamma van Findus Special Foods is 
gebaseerd op vier fundamentele princi-
pes die de voedingsvereisten van dysfa-
giepatiënten tegemoetkomen:

•   Klinische expertise

•   Kennis van de voedingsleer

•   Het genot en plezier van eten

•   Eenvoudig en veilig
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Klinische expertise
Kauw- en slikproblemen kunnen veroor-
zaakt worden door verschillende aan-
doeningen en ziektes. Na een hersen-
letsel (bv. Een CVA, een ongeval of een 
hersentumor), een aandoening van het 
zenuwstelsel (zoals Parkinson of ALS), 
bij dementie, bij kanker of na een opera-
tie in het hoofd- of halsgebied kunnen er 
stoornissen in het slikproces ontstaan. 
Maar ook medicatie kan de oorzaak zijn.

Ongeacht de leeftijd zou ‘eten’ een 
positieve ervaring moeten zijn. Voor 
velen is de maaltijd het belangrijkste 
moment van de dag. Eten is een sociaal 
gebeuren, maar het is vooral van vitaal 
belang om ons in leven te houden. Voor 
mensen met dysfagie wordt eten zonder

medische en voedingskundige ondersteu-
ning vaak een lijdensweg wat aanleiding 
kan geven tot:

• een verminderde levenskwaliteit
• ondervoeding
• dehydratatie
• aspiratie en aspiratie pneumonie

Het risicovrije gamma van Findus Care 
Cuisine zorgt ervoor dat u uw dysfagie-
patiënten een maaltijd kan aanbieden  
met niet enkel een aangepaste voedings-
textuur, maar die ook de eetlust stimu-
leert door het kwalitatieve voorkomen 
vergeleken met andere voedingsalterna-
tieven die voor hen beschikbaar zijn.

Dysfagie is de medische term die
gebruikt wordt voor eet- en slikproblemen 

die optreden bij normale voeding en
vloeistof. Het kent verschillende gradaties 

en treedt op bij alle leeftijden.

Wat is dysfagie?
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Voeding begrijpen
Voeding is essentieel om dagelijks van 
het leven te genieten, maar mensen met 
dysfagie moeten het helaas vaak stel-
len zonder de kwaliteit, het aanbod en 
de presentatie van eten die wij vaak als 
vanzelfsprekend beschouwen. Gezien 
een goede voeding levensnoodzakelijk 
is voor de gezondheid en het welzijn, is 
er een nood om voedingsoplossingen te 
verzekeren voor dysfagiepatiënten die 
lekker, gezond en voedzaam zijn.
 De Findus Special Foods producten 
zijn evenwichtig samengesteld, hebben 
een hoge nutritionele waarde, zijn lek-
ker van smaak en mooi gepresenteerd. 
Ze zijn diepgevroren en verkrijgbaar in 

verschillende texturen. De timbalen zijn 
kant- en klare maaltijdcomponenten met 
een gladde structuur. Ze kunnen koud 
en warm opgediend worden. De purees 
kunnen als dusdanig gebruikt worden of 
verwerkt tot terrines, soepen, smoothies 
en desserts.

Ewa Hansson, Findus
Bedrijfsvoedingsdeskundige

“Een status van slechte voeding komt nog te vaak voor bij dysfagiepatiënten. 
Om dit te overwinnen, moeten maaltijden er aantrekkelijk uitzien en goed 
smaken om mensen met een kleine eetlust aan te moedigen. De maaltijden 
moeten ook rijk zijn aan calorieën en eiwitten volgens de o�  ciële aanbeve-
lingen van een gezonde evenwichtige voeding.
�Met onze expertise kunnen we op een veilige manier producten voorzien 
die vaak uit de maaltijden van de dysfagiepatiënten weggelaten worden 
zoals o.a. erwten, maïs, ananas, framboos, vis… Met de producten van 
Findus Special Foods kan op een risicovrije manier een gevarieerd en vooral 
smakelijk menu voorzien worden. Wij zien graag lege borden en voldane 
klanten.

De texturen van onze producten
zijn ontwikkeld, onderzocht en geopti-
maliseerd door internationale dysfagie-
experts om patienten en verzorgers 

optimaal te kunnen helpen.
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Het plezier van eten
Findus Special Foods laat dysfagie-
patiënten toe om zelf keuzes te maken 
omtrent hun maaltijden en menu’s. Dit  
herstelt deels hun waardigheid, interesse 
in eten, en de sociale contacten die door 
de ontwikkeling van de dysfagie mogelijk 
verloren gegaan zijn.
 Ons mooi aanbod zowel in smaken als 
soorten texturen, voor zowel consument-
en als grootkeukens maakt ons vrij uniek 
op de dysfagiemarkt.
Bovenop dit alles willen we met onze 
timbalen en purees deze mensen het 
genot en het plezier van eten teruggeven.

De maaltijd
Met de timbalen en purees van vlees, 
vis, gevogelte, rijst, groenten en fruit kan 

u zeer snel en eenvoudig gevarieerde 
maaltijden bereiden voor de dysfagie-
patiënten. 

Porties à la Carte 
Door de grote keuze en het gemak van 
bereiden is het mogelijk om elke maaltijd 
individueel aan te passen.

Met de timbalen en purees van vlees, 
vis, gevogelte, groenten- en fruit kan 
binnen elke maaltijd de perfecte balans 
bekomen worden tussen smaak, pre-
sentatie en textuur om zo het risico op 
verslikken te vermijden en ondervoeding 
tegen te gaan. Alle producten voldoen 
aan de strengste HACCP en BRC nor-
men.

+ +
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Eenvoudig en veilig
Dysfagie kan voorkomen bij alle leef-
tijden als resultaat van verschillende 
ziektes en aandoeningen. Dit betekent 
een enorme uitdaging voor iedereen bin-
nen de zorgsector die betrokken is bij de 
maaltijd-bereiding en/of toediening.

Findus Special Foods zorgt daarom 
voor gemakkelijke en veilige oplossingen 
met de diepgevroren à la carte-porties 
en maaltijdingrediënten.

De combinatie van medische en nutri-

tionele expertise en een begrip voor de 
situatie waarin de patiënten zich bevin-
den, hebben aan de basis gelegen van de 
ontwikkeling van dit gamma producten.

Wij zijn ervan overtuigd dat de tim-
balen en purees bijdragen tot een betere 
voedingstoestand. Ze zijn een hulpmid-
del voor de keuken en geven ruimte tot 
creativiteit. Ze vragen een minimum aan 
inspanning en leveren een maximum aan 
resultaat en smaak.

Eenvoudig & handig
Gemakkelijk klaar te maken.

Eenvoudig & rendabel
Geen verspilling meer, realistische porties die uw klanten op kunnen.

Eenvoudig & flexibel
Groot aanbod smaken en texturen.

Eenvoudig & veilig
Alle producten zijn gemaakt in fabrieken, goedgekeurd volgens de BRC-normen.
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VOEDINGSWAARDEN PER 100G

Art. nr Artikel 

 kJ/kcal g g g g g g mg
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VOEDINGSWAARDEN  PER 100 G

Puree
3717 Vis- en garnalenpuree 370/90 15 2,5 - 2 0,2 - 320 - - - -

58989 Zalm- en kabeljauwpuree  480/120 14 2,5 - 5,5 0,9 - 60 - - - -

3728 Kabeljauwpuree 330/80 13 2 - 2 0,2 - 40 - - - -

3736 Kalfsvleespuree 480/110 11 4 - 6 2,4 - 40 - - - -

3735 Kippuree 420/100 12 5 - 3,5 1,1 - 50 - - - -

3730 Rundspuree 390/90 10 4 - 4 1,3 - 40 - - - -

3737 Varkensvleespuree 350/85 11 4 - 2,5 1 - 50 - - - -

3722 Bloemkoolpuree 80/20 2 2 2 0,3 0,06 1,5 10 - - - -

3703 Broccolipuree 90/20 3 1,5 1,5 0,3 0,05 2,5 - - - - -

3745 Bonenpuree 100/25 1,5 4 1,5 0,2 0,06 3 - - - - -

3725 Grove groentenpuree 200/45 1,5 8 2,5 1 0,1 3 40 - - - -

3701 Groene aspergespuree 75/20 2 2 1 0,2 0,04 2 10 - - - -

3719 Maispuree 340/80 2,5 16 1,5 0,7 0,08 1,5 - - - - -

3727 Wortelpuree 100/25 0,5 4 4 0,6 0,1 3 50 - - - -

21808 Wortelpuree bio 120/30 0,5 4 4 0,6 0,1 3 50 - - - -

3749 Pastinaakpuree 200/45 1,5 9 3 0,5 0,08 3,5 - - - - -

3723 Selderpuree 85/20 1 3,5 3 0,2 0,04 2,5 - - - - -

3726 Erwtenpuree 210/50 5 6,5 3,5 0,4 0,07 6 70 - - - -

89588 Gele erwtenpuree 370/90 6 13 1 0,6 0,06 3,5 330 - - - -

3714 Ananaspuree 270/65 0,4 15 15 0,1 0,01 1 - - - - -

3711 Abrikoospuree 200/50 0,7 11 7,5 0,1 0,01 0,5 - - - - -

3721 Bosbessenpuree 150/35 0,5 7,5 6,5 0,5 0,02 3 - - - - -

3704 Bio fruitpuree 250/60 0,5 14 11 0,1 0,04 0,9 - - - - -

3748 Frambozenpuree 150/35 0,3 7 7 0,3 0,02 4 - - - - -

3731 Aardbeienpuree 130/30 0,5 6,5 5 0,3 0,02 1,5 - - - - -

21252 Pruimenpuree 480/110 1 26 15 0,1 0,03 4 10 - - - -

3779 Mangopuree 270/65 0,5 15 15 0,3 0,07 2 - - - - -

87642 Perenpuree 200/45 0,4 9,5 8 0,2 0,0 2,5 - - - - -

3724 Zwarte bessenpuree 190/45 1,5 9 6,5 0,2 0,04 5 - - - - -

3707 Omelet en timbalenbasis  580/140 9 3,5 2 10 3,3 - 120 - Ja Ja -

47061 Soep en sausbasis – verrijker   520/120 4 6 4,5 9,5 2,7 - 490 - Ja - -

Timbalen
49616 Zalm en kabeljauw timbaal  960/230 15 6,5 0,4 16 2,5 0,1 450 - - Ja -

29119 Kabeljauw timbaal 900/210 14 6 0,2 15 2,1 - 410 - - Ja -

29117 Runds & varkensgehakt timbaal 760/180 14 9,5 0,9 9,5 2,4 0,3 440 - - Ja Ja

27762 Kalfsvlees timbaal  860/200 13 9 0,9 13 3,2 0,4 410 - - Ja -

89387 Worst timbaal 740/180 12 11 1,5 9,5 2,2 0,4 660 - - Ja -

29118 Kip timbaal 880/210 14 9 0,3 13 2,6 0,1 430 - - Ja -

29115 Runds timbaal 820/200 13 9 0,8 12 2,6 0,2 440 - - Ja Ja

29116 Gerookte ham timbaal 780/190 14 8,5 0,5 11 2,3 0,2 440 - - Ja -

66384 Gebakken varkensvlees timbaal  780/190 13 11 3 10 2,2 0,1 940 - - Ja -

89996 Rundsstoofvlees timbaal  800/190 13 7,5 0,4 12 2,7 0,1 430 - - Ja Ja

 29114 Spinazie timbaal

 

660/160 7 10 2 10 1,6 2 420 - - Ja -
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Art. nr Artikel 

 kJ/kcal g g g g g g mg

29122 Bloemkool timbaal 600/140 7,5 7 1,5 9,5 1,5 1 410 - - Ja -

29112 Broccoli timbaal 600/140 8,5 6,5 1 9,5 1,5 1,5 410 - - Ja -

29113 Mais timbaal 760/180 6,5 14 2 11 1,5 1,5 410 - - Ja -

29111 Wortel timbaal 580/140 6 8,5 3 9 1,3 2 420 - - Ja -

29110 Erwten timbaal 680/160 8 8,5 3 11 1,4 4 410 - - Ja -

89891 Groene bonen

61965 Rijst timbaall 960/230 4 17 - 17 1,6 0,1 430 - - Ja -

91590 Pannekoek timbaal 880/210 6 19 2,5 12 4,4 0,4 490 Ja Ja Ja -

86467 Koek met kardamon timbaal        1160/280 6 20 13 19 6,7 0,9 100 Ja Ja Ja -

Grove mousse 
66385 Grove vakensvlees mousse   920/220 12 10 4 15 2,8 0,1 1090 - - Ja -

69515 Grove gerookt varkensmousse   800/190 12 7 0,7 13 2,5 0,2 550 - - Ja -

88582 Grove gebakken varkensmousse  800/190 12 6,5 0,6 13 2,5 0,2 450 - - Ja -

88458 Grove kipmousse 840/200 17 2,5 0,5 13 2,2 0,1 570 - - Ja -

87422 Grove rundsmousse 820/200 16 6,5 0,6 12 2,3 0,2 430 - - ja ja

64773 Grove groene bonenmousse 600/140 6 8,5 1,5 9,5 1,3 2 410 - - Ja -

87419 Grove rode groentenmousse  600/140 6 9 3,5 9,5 1,3 2 430 - - Ja -

88870 Grove erwten en wortelmousse   620/150 6,5 10 3 9 1,3 3 340 - - Ja -

Verrijker, havermout en verdikkingsmiddels   
22360 Thick & Easy™, Revogan clear 1386/330 - 91 - - - 2 200 - - - -

3965 Ochtendpap Volkoren, Poeder            1700/410 21 55 29 10 2,5 4,5 490 Ja Ja - -

33966 Verrijker Maispap 1900/460 23 52 31,5 17 5 0,4 410 - Ja - -
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VOEDINGSTEXTUREN

Een aangepaste textuur kan van toepassing zijn bij een of
meerdere van volgende symptomen:

• Eten neemt meer tijd in beslag dan normaal
• Voedsel of vloeistof valt uit de mond
• Voedsel stapelt zich op in de wangen
• Stukjes voedsel blijven achter in de mond of worden uitgespuwd
• Voedsel blijft lang in de mond alvorens het doorgeslikt wordt
• Hoesten of keelschrapen
• Piepende adem en rochelende geluiden bij het praten

SYMPTOMEN

• Gevoel van knobbels in de keel
• Vermoeidheid door eten
• Motorische problemen

Bij bovengenoemde problemen steeds een verpleegkundige 
contacteren en voor de individueel aangepaste maaltijd en
textuur de diëtist(e) of logopedist(e) consulteren. 

Altijd alert en voorzichtig zijn bij het introduceren van een 
nieuwe textuur! 

Geheel of gesneden
(normale voeding)

Grove paté

Timbaal

Mousse – Gelei

Fijne vloeistof

Dikke vloeistof 
(pap)

Dranken

Normale textuur, mogelijk versneden in 
kleinere stukken.

Luchtige, zachte en grofkorrelige gebon-
den textuur zoals bijvoorbeeld een zacht, 
sappig gehaktbrood. Gemakkelijk te snijden 
met een vork. Biedt meer kauwweerstand 
dan een timbaal en bevat nog stukjes.

Zachte, gladde en samenhangende tex-
tuur zonder stukjes, zoals bijvoorbeeld 
een omelet. Kan met vork of lepel gegeten 
worden. 

Zachte en glibberige geleiachtige textuur 
zoals bessengelei. Kan met vork of lepel 
gegeten worden. Smelt in de mond, in 
tegenstelling tot de grove paté en de 
timbalen. 

Vloeibare textuur zoals tomatensoep. 
Loopt van de lepel. Kan niet met een vork 
gegeten worden, enkel met een lepel. 
Niet zo romig als de dikke vloeistof.

Glad en stroperig zoals bijvoorbeeld zure 
room. Druipt van de lepel af. Kan niet met 
een vork gegeten worden. Romiger dan 
de dunne vloeistof.

De meeste mensen met dysfagie kun-
nen dikkere of koolzuurhoudende drank-
jes drinken. Eerst testen met een kleine 
hoeveelheid vloeistof op een koffi  elepel 
om de juiste textuur te bepalen.

Een volledig of gesneden stuk vlees of vis, 
gehakt of worst, met groenten, aardap-
pelen en saus. Vers of ingeblikt fruit met 
slagroom of roomijs.

Grove paté van vlees of gestoomde vis, 
grove groentepaté of goed gekookte 
groenten, hele of gestampte aardappelen 
en vleesjus.

Vis- of vleestimbalen, vis- of vleesterrine, 
groentetimbalen/puree, gestampte of 
gepureerde aardappelen of rijst en een 
vleesjus. Vruchtenyoghurt of platte kaas 
met fruit. 

Koude geleigerechten met vlees , vis, of 
groenten en aardappelpuree met een 
dikke saus.
Fruitgelei met slagroom of roomijs. 

Een vlees-, vis- of groentesoep verrijkt 
met eiwitten en vitaminen. Een vrucht-
ensmoothie met slagroom of ijs.

Een pap, gemaakt van vlees, vis of groen-
ten verrijkt met vitaminen en room. Een 
vruchtenpap met slagroom of roomijs.
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VOEDINGSTEXTUREN

Een aangepaste textuur kan van toepassing zijn bij een of
meerdere van volgende symptomen:

• Eten neemt meer tijd in beslag dan normaal
• Voedsel of vloeistof valt uit de mond
• Voedsel stapelt zich op in de wangen
• Stukjes voedsel blijven achter in de mond of worden uitgespuwd
• Voedsel blijft lang in de mond alvorens het doorgeslikt wordt
• Hoesten of keelschrapen
• Piepende adem en rochelende geluiden bij het praten

SYMPTOMEN

• Gevoel van knobbels in de keel
• Vermoeidheid door eten
• Motorische problemen

Bij bovengenoemde problemen steeds een verpleegkundige 
contacteren en voor de individueel aangepaste maaltijd en
textuur de diëtist(e) of logopedist(e) consulteren. 

Altijd alert en voorzichtig zijn bij het introduceren van een 
nieuwe textuur! 

Geheel of gesneden
(normale voeding)

Grove paté

Timbaal

Mousse – Gelei

Fijne vloeistof

Dikke vloeistof 
(pap)

Dranken

Normale textuur, mogelijk versneden in 
kleinere stukken.

Luchtige, zachte en grofkorrelige gebon-
den textuur zoals bijvoorbeeld een zacht, 
sappig gehaktbrood. Gemakkelijk te snijden 
met een vork. Biedt meer kauwweerstand 
dan een timbaal en bevat nog stukjes.

Zachte, gladde en samenhangende tex-
tuur zonder stukjes, zoals bijvoorbeeld 
een omelet. Kan met vork of lepel gegeten 
worden. 

Zachte en glibberige geleiachtige textuur 
zoals bessengelei. Kan met vork of lepel 
gegeten worden. Smelt in de mond, in 
tegenstelling tot de grove paté en de 
timbalen. 

Vloeibare textuur zoals tomatensoep. 
Loopt van de lepel. Kan niet met een vork 
gegeten worden, enkel met een lepel. 
Niet zo romig als de dikke vloeistof.

Glad en stroperig zoals bijvoorbeeld zure 
room. Druipt van de lepel af. Kan niet met 
een vork gegeten worden. Romiger dan 
de dunne vloeistof.

De meeste mensen met dysfagie kun-
nen dikkere of koolzuurhoudende drank-
jes drinken. Eerst testen met een kleine 
hoeveelheid vloeistof op een koffi  elepel 
om de juiste textuur te bepalen.

Een volledig of gesneden stuk vlees of vis, 
gehakt of worst, met groenten, aardap-
pelen en saus. Vers of ingeblikt fruit met 
slagroom of roomijs.

Grove paté van vlees of gestoomde vis, 
grove groentepaté of goed gekookte 
groenten, hele of gestampte aardappelen 
en vleesjus.

Vis- of vleestimbalen, vis- of vleesterrine, 
groentetimbalen/puree, gestampte of 
gepureerde aardappelen of rijst en een 
vleesjus. Vruchtenyoghurt of platte kaas 
met fruit. 

Koude geleigerechten met vlees , vis, of 
groenten en aardappelpuree met een 
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Fruitgelei met slagroom of roomijs. 

Een vlees-, vis- of groentesoep verrijkt 
met eiwitten en vitaminen. Een vrucht-
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