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Eiwitrijke Smoothies
Receptenboek

Bedankt voor je het downloaden van ons receptenboek!

Al onze e-boeken zijn gratis en mogen vrij gedeeld worden met vrienden, familie of collega’s. De

inhoud van dit e-boek zijn beschermd door copyright en is eigendom van Zoluko. Als je de inhoud

van dit e-boek wilt gebruiken, vraag het ons dan vooraf per mail info@zoluko.nl.

Affiliatie links

Dit e-boek bevat affiliatielinks naar producten op partnersites. Het gebruik maken van een link

kost jou als lezer niets, maar geeft ons een kleine percentuele bijdrage wanneer je een aankoop

doet. Dit helpt ons om in de toekomst nog meer overheerlijke recepten te maken. Gebruik maken

van een link wordt door ons zeer gewaardeerd. Alvast bedankt.

Feedback

Mocht je vragen hebben over het e-boek of over één van de Zoluko recepten dan horen wij dit

graag. Je kan altijd contact met ons opnemen door te mailen naar info@zoluko.nl. Het

Zoluko team staat 24/7 voor je klaar om je verder te ondersteunen.

Word lid van het Zoluko team

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste blogs, leukste oefeningen & trainingstips voor thuis en

de beste aanbiedingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets! Kan je niet wachten

om meer te weten te komen over de mogelijkheden van thuis sporten en trainen met

lichaamsgewicht dan raden wij jou aan om te kijken op onze website.

Daarnaast bieden wij je ook de mogelijkheid om ons te volgen op Facebook en Instagram,

waarop we regelmatig de interessante en effectieve trainingstips zullen delen. Zo ben je altijd

helemaal op de hoogte en een stapje dichterbij om je sportieve doelstelling te behalen.

Volg ons op Facebook Volg ons op Instagram

mailto:info@zoluko.nl
mailto:info@zoluko.nl
https://www.facebook.com/ZolukoHomeFitness/
https://www.instagram.com/zoluko.nl/


Bereidingswijze:

Voedingswaarde:

info@zoluko.nl www.zoluko.nl

Eiwitrijke Blauwe Bessen Smoothie
Receptenkaart

Voor het gemak maken wij grotere porties van 5x 250ml, waarbij je 

meerdere smoothies gekoeld kunt bewaren. Let hierbij wel op de 

houdbaarheid van de melk. Liever 1 portie van 250ml? Deel alle 

ingrediënten door 5. Dus 1 liter halfvolle melk wordt 200ml, etc.

Totale calorieën (kcal)

Koolhydraten (g)

Eiwitten (g)

Vetten (g)

waarvan suikers (g)

Vezels (g)

Zout (g)

78

6,1

9,4

1,6

5,8

0,6

0,14

Benodigdheden: Ingrediënten:

Staafmixer of blender

Grote beslagkom

Maatbeker

Keukenweegschaal

1l Halfvolle melk

100g Eiwitpoeder

250g Verse/Diepvries 
bosbessen*

Scan de QR-code voor 
aanvullende informatie en 

overheerlijke recepten!

Per 100g Per portie

194

15,2

23,6

4

14,5

1,4

0,36

1. Plaats het (diepvries) fruit in de grote beslagkom of blender.

2. Voeg de eiwitpoeder toe. Wij maken bij dit recept gebruik van 

de Body&Fit Whey Perfection Bosvruchten.

3. Alternatieven zijn Body&Fit Whey Perfection Natural of 

Body&Fit Whey Perfection Vanille.

4. Voeg als laatste 1 liter halfvolle melk toe.

5. Mix de ingrediënten tot één mooi geheel met de blender of 

staafmixer.

6. Heb je net als ons gelijk 5 porties gemaakt? Bewaar dit in een 

maatbeker of schenkkan in de koelkast.

7. Voila! Geniet van je eiwitrijke smoothie vol met vitaminen en 

mineralen.

*Voor dit recept is gebruikt gemaakt AH diepvries fruit.

https://zoluko.nl/blogs/recepten/eiwitrijke-blauwe-bessen-smoothie
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1097251&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fmezon-schenkkan-glazen-waterkan-waterkaraf-voor-fruitwater-multifunctionele-decanteer-karaf-kan-met-deksel-1-5l-capaciteit%2F9300000033919197%2F&name=M%C3%8AZON%C2%AE%20Schenkkan%20-%20Glazen%20Waterkan%20-%20Waterkara...


Bereidingswijze:

Voedingswaarde:

info@zoluko.nl www.zoluko.nl

Eiwitrijke Frambozen Smoothie
Receptenkaart

Voor het gemak maken wij grotere porties van 5x 250ml, waarbij je 

meerdere smoothies gekoeld kunt bewaren. Let hierbij wel op de 

houdbaarheid van de melk. Liever 1 portie van 250ml? Deel alle 

ingrediënten door 5. Dus 1 liter halfvolle melk wordt 200ml, etc.

Totale calorieën (kcal)

Koolhydraten (g)

Eiwitten (g)

Vetten (g)

waarvan suikers (g)

Vezels (g)

Zout (g)

76

5,1

9,9

1,4

4,9

1,3

0,14

Benodigdheden: Ingrediënten:

Staafmixer of blender

Grote beslagkom

Maatbeker

Keukenweegschaal

1l Halfvolle melk

100g Eiwitpoeder

250g Verse/Diepvries 
frambozen*

Scan de QR-code voor 
aanvullende informatie en 

overheerlijke recepten!

Per 100g Per portie

190

12,9

24,7

3,6

12,4

3,3

0,36

1. Plaats het (diepvries) fruit in de grote beslagkom of blender.

2. Voeg de eiwitpoeder toe. Wij maken bij dit recept gebruik van 

de Body&Fit Whey Perfection Natural.

3. Een alternatief is Body&Fit Whey Perfection Vanille voor een 

vanille twist. Of ga voor Body&Fit Whey Perfection Framboos

voor maximale frambozen smaak.

4. Voeg als laatste 1 liter halfvolle melk toe.

5. Mix de ingrediënten tot één mooi geheel met de blender of 

staafmixer.

6. Heb je net als ons gelijk 5 porties gemaakt? Bewaar dit in een 

maatbeker of schenkkan in de koelkast.

7. Voila! Geniet van je eiwitrijke smoothie vol met vitaminen en 

mineralen.

*Voor dit recept is gebruikt gemaakt AH diepvries fruit.

https://zoluko.nl/blogs/recepten/eiwitrijke-frambozen-smoothie
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1097251&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fmezon-schenkkan-glazen-waterkan-waterkaraf-voor-fruitwater-multifunctionele-decanteer-karaf-kan-met-deksel-1-5l-capaciteit%2F9300000033919197%2F&name=M%C3%8AZON%C2%AE%20Schenkkan%20-%20Glazen%20Waterkan%20-%20Waterkara...


Bereidingswijze:

Voedingswaarde:

info@zoluko.nl www.zoluko.nl

Eiwitrijke Mango Smoothie
Receptenkaart

Voor het gemak maken wij grotere porties van 5x 250ml, waarbij je 

meerdere smoothies gekoeld kunt bewaren. Let hierbij wel op de 

houdbaarheid van de melk. Liever 1 portie van 250ml? Deel alle 

ingrediënten door 5. Dus 1 liter halfvolle melk wordt 200ml, etc.

Totale calorieën (kcal)

Koolhydraten (g)

Eiwitten (g)

Vetten (g)

waarvan suikers (g)

Vezels (g)

Zout (g)

81

7

9,8

1,4

7

0,4

0,14

Benodigdheden: Ingrediënten:

Staafmixer of blender

Grote beslagkom

Maatbeker

Keukenweegschaal

1l Halfvolle melk

100g Eiwitpoeder

250g Verse/Diepvries 
mango

Scan de QR-code voor 
aanvullende informatie en 

overheerlijke recepten!

Per 100g Per portie

202

17,6

24,5

3,4

17,6

0,9

0,36

1. Plaats het (diepvries) fruit in de grote beslagkom of blender.

2. Voeg de eiwitpoeder toe. Vanwege de uitgesproken smaak van 

de mango maken wij bij dit recept gebruik van de Body&Fit

Whey Perfection Natural.

3. Je kunt overwegen om één van de andere Whey Perfection

smaakvarianten te gebruiken, zoals Peach Mango.

4. Voeg als laatste 1 liter halfvolle melk toe.

5. Mix de ingrediënten tot één mooi geheel met de blender of 

staafmixer.

6. Heb je net als ons gelijk 5 porties gemaakt? Bewaar dit in een 

maatbeker of schenkkan in de koelkast.

7. Voila! Geniet van je eiwitrijke smoothie vol met vitaminen en 

mineralen.

*Voor dit recept is gebruikt gemaakt AH diepvries fruit.

https://zoluko.nl/blogs/recepten/eiwitrijke-mango-smoothie
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1097251&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fmezon-schenkkan-glazen-waterkan-waterkaraf-voor-fruitwater-multifunctionele-decanteer-karaf-kan-met-deksel-1-5l-capaciteit%2F9300000033919197%2F&name=M%C3%8AZON%C2%AE%20Schenkkan%20-%20Glazen%20Waterkan%20-%20Waterkara...


Bereidingswijze:

Voedingswaarde:

info@zoluko.nl www.zoluko.nl

Eiwitrijke Ananas Smoothie
Receptenkaart

Voor het gemak maken wij grotere porties van 5x 250ml, waarbij je 

meerdere smoothies gekoeld kunt bewaren. Let hierbij wel op de 

houdbaarheid van de melk. Liever 1 portie van 250ml? Deel alle 

ingrediënten door 5. Dus 1 liter halfvolle melk wordt 200ml, etc.

Totale calorieën (kcal)

Koolhydraten (g)

Eiwitten (g)

Vetten (g)

waarvan suikers (g)

Vezels (g)

Zout (g)

78

6,4

9,7

1,3

6

0,1

0,14

Benodigdheden: Ingrediënten:

Staafmixer of blender

Grote beslagkom

Maatbeker

Keukenweegschaal

1l Halfvolle melk

100g Eiwitpoeder

250g Verse/Diepvries 
ananas*

Scan de QR-code voor 
aanvullende informatie en 

overheerlijke recepten!

Per 100g Per portie

195

16,1

24,2

3,3

15

0,3

0,36

1. Plaats het (diepvries) fruit in de grote beslagkom of blender.

2. Voeg de eiwitpoeder toe. Vanwege de uitgesproken smaak van 

de mango maken wij bij dit recept gebruik van de Body&Fit

Whey Perfection Natural.

3. Een alternatief is Body&Fit Whey Perfection Peach Mango voor 

een driedubbele vruchtencombinatie.

4. Voeg als laatste 1 liter halfvolle melk toe.

5. Mix de ingrediënten tot één mooi geheel met de blender of 

staafmixer.

6. Heb je net als ons gelijk 5 porties gemaakt? Bewaar dit in een 

maatbeker of schenkkan in de koelkast.

7. Voila! Geniet van je eiwitrijke smoothie vol met vitaminen en 

mineralen.

*Voor dit recept is gebruikt gemaakt AH diepvries fruit.

https://zoluko.nl/blogs/recepten/eiwitrijke-ananas-smoothie
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1097251&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fmezon-schenkkan-glazen-waterkan-waterkaraf-voor-fruitwater-multifunctionele-decanteer-karaf-kan-met-deksel-1-5l-capaciteit%2F9300000033919197%2F&name=M%C3%8AZON%C2%AE%20Schenkkan%20-%20Glazen%20Waterkan%20-%20Waterkara...


Bereidingswijze:

Voedingswaarde:

info@zoluko.nl www.zoluko.nl

Eiwitrijke Bosvruchten Smoothie
Receptenkaart

Voor het gemak maken wij grotere porties van 5x 250ml, waarbij je 

meerdere smoothies gekoeld kunt bewaren. Let hierbij wel op de 

houdbaarheid van de melk. Liever 1 portie van 250ml? Deel alle 

ingrediënten door 5. Dus 1 liter halfvolle melk wordt 200ml, etc.

Totale calorieën (kcal)

Koolhydraten (g)

Eiwitten (g)

Vetten (g)

waarvan suikers (g)

Vezels (g)

Zout (g)

77

5,6

9,5

1,6

5,5

1

0,14

Benodigdheden: Ingrediënten:

Staafmixer of blender

Grote beslagkom

Maatbeker

Keukenweegschaal

1l Halfvolle melk

100g Eiwitpoeder

250g Verse/Diepvries 
blauwe bes / 
framboos*

Scan de QR-code voor 
aanvullende informatie en 

overheerlijke recepten!

Per 100g Per portie

192

14,1

23,7

3,9

13,7

2,4

0,36

1. Plaats het (diepvries) fruit in de grote beslagkom of blender.

2. Voeg de eiwitpoeder toe. Wij maken bij dit recept gebruik van 

de Body&Fit Whey Perfection Framboos.

3. Alternatieven zijn Body&Fit Whey Perfection Natural, Body&Fit

Whey Perfection Vanille of Body&Fit Way Perfection

Bosvruchten.

4. Voeg als laatste 1 liter halfvolle melk toe.

5. Mix de ingrediënten tot één mooi geheel met de blender of 

staafmixer.

6. Heb je net als ons gelijk 5 porties gemaakt? Bewaar dit in een 

maatbeker of schenkkan in de koelkast.

7. Voila! Geniet van je eiwitrijke smoothie vol met vitaminen en 

mineralen.

*Voor dit recept is gebruikt gemaakt AH diepvries fruit.

https://zoluko.nl/blogs/recepten/eiwitrijke-bosvruchten-smoothie
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1097251&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fmezon-schenkkan-glazen-waterkan-waterkaraf-voor-fruitwater-multifunctionele-decanteer-karaf-kan-met-deksel-1-5l-capaciteit%2F9300000033919197%2F&name=M%C3%8AZON%C2%AE%20Schenkkan%20-%20Glazen%20Waterkan%20-%20Waterkara...


Bereidingswijze:

Voedingswaarde:

info@zoluko.nl www.zoluko.nl

Eiwitrijke Kersen Smoothie
Receptenkaart

Voor het gemak maken wij grotere porties van 5x 250ml, waarbij je 

meerdere smoothies gekoeld kunt bewaren. Let hierbij wel op de 

houdbaarheid van de melk. Liever 1 portie van 250ml? Deel alle 

ingrediënten door 5. Dus 1 liter halfvolle melk wordt 200ml, etc.

Totale calorieën (kcal)

Koolhydraten (g)

Eiwitten (g)

Vetten (g)

waarvan suikers (g)

Vezels (g)

Zout (g)

81

7

9,9

1,3

7

0,4

0,14

Benodigdheden: Ingrediënten:

Staafmixer of blender

Grote beslagkom

Maatbeker

Keukenweegschaal

1l Halfvolle melk

100g Eiwitpoeder

250g Verse/Diepvries 
kersen*

Scan de QR-code voor 
aanvullende informatie en 

overheerlijke recepten!

Per 100g Per portie

202

17,6

24,8

3,3

17,6

1

0,36

1. Plaats het (diepvries) fruit in de grote beslagkom of blender.

2. Voeg de eiwitpoeder toe. Vanwege de uitgesproken smaak van 

de kersen maken wij bij dit recept gebruik van de Body&Fit

Whey Perfection Natural.

3. Een alternatief is Body&Fit Whey Perfection Vanille voor een 

vanille twist. 

4. Voeg als laatste 1 liter halfvolle melk toe.

5. Mix de ingrediënten tot één mooi geheel met de blender of 

staafmixer.

6. Heb je net als ons gelijk 5 porties gemaakt? Bewaar dit in een 

maatbeker of schenkkan in de koelkast.

7. Voila! Geniet van je eiwitrijke smoothie vol met vitaminen en 

mineralen.

*Voor dit recept is gebruikt gemaakt AH diepvries fruit.

https://zoluko.nl/blogs/recepten/eiwitrijke-kersen-smoothie
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1097251&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fmezon-schenkkan-glazen-waterkan-waterkaraf-voor-fruitwater-multifunctionele-decanteer-karaf-kan-met-deksel-1-5l-capaciteit%2F9300000033919197%2F&name=M%C3%8AZON%C2%AE%20Schenkkan%20-%20Glazen%20Waterkan%20-%20Waterkara...


Bereidingswijze:

Voedingswaarde:

info@zoluko.nl www.zoluko.nl

Eiwitrijke Aardbeien Smoothie
Receptenkaart

Voor het gemak maken wij grotere porties van 5x 250ml, waarbij je 

meerdere smoothies gekoeld kunt bewaren. Let hierbij wel op de 

houdbaarheid van de melk. Liever 1 portie van 250ml? Deel alle 

ingrediënten door 5. Dus 1 liter halfvolle melk wordt 200ml, etc.

Totale calorieën (kcal)

Koolhydraten (g)

Eiwitten (g)

Vetten (g)

waarvan suikers (g)

Vezels (g)

Zout (g)

74

5,4

9,4

1,6

5,2

0,4

0,14

Benodigdheden: Ingrediënten:

Staafmixer of blender

Grote beslagkom

Maatbeker

Keukenweegschaal

1l Halfvolle melk

100g Eiwitpoeder

250g Verse/Diepvries 
aardbeien*

Scan de QR-code voor 
aanvullende informatie en 

overheerlijke recepten!

Per 100g Per portie

196

13,5

23,6

3,9

13,1

1

0,36

1. Plaats het (diepvries) fruit in de grote beslagkom of blender.

2. Voeg de eiwitpoeder toe. Wij maken bij dit recept gebruik van 

de Body&Fit Whey Perfection Strawberry.

3. Alternatieven zijn Body&Fit Whey Perfection Natural of 

Body&Fit Whey Perfection Vanille.

4. Voeg als laatste 1 liter halfvolle melk toe.

5. Mix de ingrediënten tot één mooi geheel met de blender of 

staafmixer.

6. Heb je net als ons gelijk 5 porties gemaakt? Bewaar dit in een 

maatbeker of schenkkan in de koelkast.

7. Voila! Geniet van je eiwitrijke smoothie vol met vitaminen en 

mineralen.

*Voor dit recept is gebruikt gemaakt AH diepvries fruit.

https://zoluko.nl/blogs/recepten/eiwitrijke-aardbeien-smoothie
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1097251&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fmezon-schenkkan-glazen-waterkan-waterkaraf-voor-fruitwater-multifunctionele-decanteer-karaf-kan-met-deksel-1-5l-capaciteit%2F9300000033919197%2F&name=M%C3%8AZON%C2%AE%20Schenkkan%20-%20Glazen%20Waterkan%20-%20Waterkara...


Bereidingswijze:

Voedingswaarde:

info@zoluko.nl www.zoluko.nl

Eiwitrijke Bramen Smoothie
Receptenkaart

Voor het gemak maken wij grotere porties van 5x 250ml, waarbij je 

meerdere smoothies gekoeld kunt bewaren. Let hierbij wel op de 

houdbaarheid van de melk. Liever 1 portie van 250ml? Deel alle 

ingrediënten door 5. Dus 1 liter halfvolle melk wordt 200ml, etc.

Totale calorieën (kcal)

Koolhydraten (g)

Eiwitten (g)

Vetten (g)

waarvan suikers (g)

Vezels (g)

Zout (g)

78

5,7

9,9

1,5

5

0,8

0,14

Benodigdheden: Ingrediënten:

Staafmixer of blender

Grote beslagkom

Maatbeker

Keukenweegschaal

1l Halfvolle melk

100g Eiwitpoeder

250g Verse/Diepvries 
bramen*

Scan de QR-code voor 
aanvullende informatie en 

overheerlijke recepten!

Per 100g Per portie

194

14,2

24,9

3,7

12,6

2,1

0,36

1. Plaats het (diepvries) fruit in de grote beslagkom of blender.

2. Voeg de eiwitpoeder toe. Wij maken bij dit recept gebruik van 

de Body&Fit Whey Perfection Natural.

3. Alternatieven zijn Body&Fit Whey Perfection Bosvruchten of 

Body&Fit Whey Perfection Frambozen voor een smaak duo van 

rode vruchten.

4. Voeg als laatste 1 liter halfvolle melk toe.

5. Mix de ingrediënten tot één mooi geheel met de blender of 

staafmixer.

6. Heb je net als ons gelijk 5 porties gemaakt? Bewaar dit in een 

maatbeker of schenkkan in de koelkast.

7. Voila! Geniet van je eiwitrijke smoothie vol met vitaminen en 

mineralen.

*Voor dit recept is gebruikt gemaakt AH diepvries fruit.

https://zoluko.nl/blogs/recepten/eiwitrijke-bramen-smoothie
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1097251&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fmezon-schenkkan-glazen-waterkan-waterkaraf-voor-fruitwater-multifunctionele-decanteer-karaf-kan-met-deksel-1-5l-capaciteit%2F9300000033919197%2F&name=M%C3%8AZON%C2%AE%20Schenkkan%20-%20Glazen%20Waterkan%20-%20Waterkara...


Bereidingswijze:

Voedingswaarde:

info@zoluko.nl www.zoluko.nl

Eiwitrijke Granaatappel Smoothie
Receptenkaart

Voor het gemak maken wij grotere porties van 5x 250ml, waarbij je 

meerdere smoothies gekoeld kunt bewaren. Let hierbij wel op de 

houdbaarheid van de melk. Liever 1 portie van 250ml? Deel alle 

ingrediënten door 5. Dus 1 liter halfvolle melk wordt 200ml, etc.

Totale calorieën (kcal)

Koolhydraten (g)

Eiwitten (g)

Vetten (g)

waarvan suikers (g)

Vezels (g)

Zout (g)

83

7

10

1,4

6,4

0,8

0,14

Benodigdheden: Ingrediënten:

Staafmixer of blender

Grote beslagkom

Maatbeker

Keukenweegschaal

1l Halfvolle melk

100g Eiwitpoeder

250g Verse/Diepvries 
granaatappel*

Scan de QR-code voor 
aanvullende informatie en 

overheerlijke recepten!

Per 100g Per portie

206

17,6

25,1

3,4

16,1

2

0,36

1. Plaats het (diepvries) fruit in de grote beslagkom of blender.

2. Voeg de eiwitpoeder toe. Wij maken bij dit recept gebruik van 

de Body&Fit Whey Perfection Natural.

3. Je kunt overwegen om één van de andere Whey Perfection

smaakvarianten te gebruiken. Wij zijn benieuwd welke 

overheerlijke creaties je bedenkt. Laat het ons weten! 

4. Voeg als laatste 1 liter halfvolle melk toe.

5. Mix de ingrediënten tot één mooi geheel met de blender of 

staafmixer.

6. Heb je net als ons gelijk 5 porties gemaakt? Bewaar dit in een 

maatbeker of schenkkan in de koelkast.

7. Voila! Geniet van je eiwitrijke smoothie vol met vitaminen en 

mineralen.

*Voor dit recept is gebruikt gemaakt AH diepvries fruit.

https://zoluko.nl/blogs/recepten/eiwitrijke-granaatappel-smoothie
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1097251&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fmezon-schenkkan-glazen-waterkan-waterkaraf-voor-fruitwater-multifunctionele-decanteer-karaf-kan-met-deksel-1-5l-capaciteit%2F9300000033919197%2F&name=M%C3%8AZON%C2%AE%20Schenkkan%20-%20Glazen%20Waterkan%20-%20Waterkara...


Bereidingswijze:

Voedingswaarde:

info@zoluko.nl www.zoluko.nl

Eiwitrijke Perzik Smoothie
Receptenkaart

Voor het gemak maken wij grotere porties van 5x 250ml, waarbij je 

meerdere smoothies gekoeld kunt bewaren. Let hierbij wel op de 

houdbaarheid van de melk. Liever 1 portie van 250ml? Deel alle 

ingrediënten door 5. Dus 1 liter halfvolle melk wordt 200ml, etc.

Totale calorieën (kcal)

Koolhydraten (g)

Eiwitten (g)

Vetten (g)

waarvan suikers (g)

Vezels (g)

Zout (g)

79

6,5

9,3

2,6

6,3

0,4

0,14

Benodigdheden: Ingrediënten:

Staafmixer of blender

Grote beslagkom

Maatbeker

Keukenweegschaal

1l Halfvolle melk

100g Eiwitpoeder

250g Verse/Diepvries 
perzik*

Scan de QR-code voor 
aanvullende informatie en 

overheerlijke recepten!

Per 100g Per portie

198

16,3

23,4

3,8

15,7

1,1

0,36

1. Plaats het (diepvries) fruit in de grote beslagkom of blender.

2. Voeg de eiwitpoeder toe. Wij maken bij dit recept gebruik van 

de Body&Fit Whey Perfection Peach Mango.

3. Een goed alternatief voor een minder uitgesproken smaak-

combinatie is de Body&Fit Whey Perfection Natural.

4. Voeg als laatste 1 liter halfvolle melk toe.

5. Mix de ingrediënten tot één mooi geheel met de blender of 

staafmixer.

6. Heb je net als ons gelijk 5 porties gemaakt? Bewaar dit in een 

maatbeker of schenkkan in de koelkast.

7. Voila! Geniet van je eiwitrijke smoothie vol met vitaminen en 

mineralen.

*Voor dit recept is gebruikt gemaakt AH diepvries fruit.

https://zoluko.nl/blogs/recepten/eiwitrijke-perzik-smoothie
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1097251&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fmezon-schenkkan-glazen-waterkan-waterkaraf-voor-fruitwater-multifunctionele-decanteer-karaf-kan-met-deksel-1-5l-capaciteit%2F9300000033919197%2F&name=M%C3%8AZON%C2%AE%20Schenkkan%20-%20Glazen%20Waterkan%20-%20Waterkara...


Bereidingswijze:

Voedingswaarde:

info@zoluko.nl www.zoluko.nl

Eiwitrijke Passievrucht Smoothie
Receptenkaart

Voor het gemak maken wij grotere porties van 5x 250ml, waarbij je 

meerdere smoothies gekoeld kunt bewaren. Let hierbij wel op de 

houdbaarheid van de melk. Liever 1 portie van 250ml? Deel alle 

ingrediënten door 5. Dus 1 liter halfvolle melk wordt 200ml, etc.

Totale calorieën (kcal)

Koolhydraten (g)

Eiwitten (g)

Vetten (g)

waarvan suikers (g)

Vezels (g)

Zout (g)

80

6,5

9,5

1,5

5,4

0,4

0,14

Benodigdheden: Ingrediënten:

Staafmixer of blender

Grote beslagkom

Maatbeker

Keukenweegschaal

1l Halfvolle melk

100g Eiwitpoeder

250g Verse/Diepvries 
passievrucht*

Scan de QR-code voor 
aanvullende informatie en 

overheerlijke recepten!

Per 100g Per portie

199

16,3

23,7

3,8

13,6

1

0,36

1. Plaats het (diepvries) fruit in de grote beslagkom of blender.

2. Voeg de eiwitpoeder toe. Wij maken bij dit recept gebruik van 

de Body&Fit Whey Perfection Peach Mango.

3. Kies voor een pure passievruchten smaak voor de Body&Fit

Whey Perfection Natural of  kies voor een vanille twist met 

Body&Fit Whey Perfection Vanille.

4. Voeg als laatste 1 liter halfvolle melk toe.

5. Mix de ingrediënten tot één mooi geheel met de blender of 

staafmixer.

6. Heb je net als ons gelijk 5 porties gemaakt? Bewaar dit in een 

maatbeker of schenkkan in de koelkast.

7. Voila! Geniet van je eiwitrijke smoothie vol met vitaminen en 

mineralen.

*Voor dit recept is gebruikt gemaakt AH diepvries fruit.

https://zoluko.nl/blogs/recepten/eiwitrijke-passievruchten-smoothie
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1097251&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fmezon-schenkkan-glazen-waterkan-waterkaraf-voor-fruitwater-multifunctionele-decanteer-karaf-kan-met-deksel-1-5l-capaciteit%2F9300000033919197%2F&name=M%C3%8AZON%C2%AE%20Schenkkan%20-%20Glazen%20Waterkan%20-%20Waterkara...


Bereidingswijze:

Voedingswaarde:

info@zoluko.nl www.zoluko.nl

Eiwitrijke Zomerfruit Smoothie
Receptenkaart

Voor het gemak maken wij grotere porties van 5x 250ml, waarbij je 

meerdere smoothies gekoeld kunt bewaren. Let hierbij wel op de 

houdbaarheid van de melk. Liever 1 portie van 250ml? Deel alle 

ingrediënten door 5. Dus 1 liter halfvolle melk wordt 200ml, etc.

Totale calorieën (kcal)

Koolhydraten (g)

Eiwitten (g)

Vetten (g)

waarvan suikers (g)

Vezels (g)

Zout (g)

78

5,8

9,5

1,5

5,6

1,1

0,14

Benodigdheden: Ingrediënten:

Staafmixer of blender

Grote beslagkom

Maatbeker

Keukenweegschaal

1l Halfvolle melk

100g Eiwitpoeder

250g Verse/Diepvries 
zomerfruit*

Scan de QR-code voor 
aanvullende informatie en 

overheerlijke recepten!

Per 100g Per portie

194

14,6

23,9

3,9

14

2,8

0,36

1. Plaats het (diepvries) fruit in de grote beslagkom of blender.

2. Voeg de eiwitpoeder toe. Wij maken bij dit recept gebruik van 

de Body&Fit Whey Perfection Bosvruchten voor de ultieme 

zomercombinatie.

3. Alternatieven zijn de Body&Fit Whey Perfection Natural of de 

Body&Fit Whey Perfection Vanille.

4. Voeg als laatste 1 liter halfvolle melk toe.

5. Mix de ingrediënten tot één mooi geheel met de blender of 

staafmixer.

6. Heb je net als ons gelijk 5 porties gemaakt? Bewaar dit in een 

maatbeker of schenkkan in de koelkast.

7. Voila! Geniet van je eiwitrijke smoothie vol met vitaminen en 

mineralen.

*Voor dit recept is gebruikt gemaakt AH diepvries fruit.

https://zoluko.nl/blogs/recepten/eiwitrijke-zomerfruit-smoothie
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1097251&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fmezon-schenkkan-glazen-waterkan-waterkaraf-voor-fruitwater-multifunctionele-decanteer-karaf-kan-met-deksel-1-5l-capaciteit%2F9300000033919197%2F&name=M%C3%8AZON%C2%AE%20Schenkkan%20-%20Glazen%20Waterkan%20-%20Waterkara...


Bereidingswijze:

Voedingswaarde:

info@zoluko.nl www.zoluko.nl

Eiwitrijke Superfruit Smoothie
Receptenkaart

Voor het gemak maken wij grotere porties van 5x 250ml, waarbij je 

meerdere smoothies gekoeld kunt bewaren. Let hierbij wel op de 

houdbaarheid van de melk. Liever 1 portie van 250ml? Deel alle 

ingrediënten door 5. Dus 1 liter halfvolle melk wordt 200ml, etc.

Totale calorieën (kcal)

Koolhydraten (g)

Eiwitten (g)

Vetten (g)

waarvan suikers (g)

Vezels (g)

Zout (g)

78

5,8

9,9

1,4

5,8

1

0,14

Benodigdheden: Ingrediënten:

Staafmixer of blender

Grote beslagkom

Maatbeker

Keukenweegschaal

1l Halfvolle melk

100g Eiwitpoeder

250g Verse/Diepvries 
superfruit*

Scan de QR-code voor 
aanvullende informatie en 

overheerlijke recepten!

Per 100g Per portie

194

14,4

24,7

3,5

14,4

2,4

0,36

1. Plaats het (diepvries) fruit in de grote beslagkom of blender.

2. Voeg de eiwitpoeder toe. Wij maken bij dit recept gebruik van 

de Body&Fit Whey Perfection Natural.

3. Je kunt overwegen om één van de andere Wij zijn benieuwd 

welke overheerlijke creatieWhey Perfection smaakvarianten te 

gebruiken. s je bedenkt. Laat het ons weten! 

4. Voeg als laatste 1 liter halfvolle melk toe.

5. Mix de ingrediënten tot één mooi geheel met de blender of 

staafmixer.

6. Heb je net als ons gelijk 5 porties gemaakt? Bewaar dit in een 

maatbeker of schenkkan in de koelkast.

7. Voila! Geniet van je eiwitrijke smoothie vol met vitaminen en 

mineralen.

*Voor dit recept is gebruikt gemaakt AH diepvries fruit.

https://zoluko.nl/blogs/recepten/eiwitrijke-superfruit-smoothie
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1097251&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fmezon-schenkkan-glazen-waterkan-waterkaraf-voor-fruitwater-multifunctionele-decanteer-karaf-kan-met-deksel-1-5l-capaciteit%2F9300000033919197%2F&name=M%C3%8AZON%C2%AE%20Schenkkan%20-%20Glazen%20Waterkan%20-%20Waterkara...


Bereidingswijze:

Voedingswaarde:

info@zoluko.nl www.zoluko.nl

Eiwitrijke Cranberry Smoothie
Receptenkaart

Voor het gemak maken wij grotere porties van 5x 250ml, waarbij je 

meerdere smoothies gekoeld kunt bewaren. Let hierbij wel op de 

houdbaarheid van de melk. Liever 1 portie van 250ml? Deel alle 

ingrediënten door 5. Dus 1 liter halfvolle melk wordt 200ml, etc.

Totale calorieën (kcal)

Koolhydraten (g)

Eiwitten (g)

Vetten (g)

waarvan suikers (g)

Vezels (g)

Zout (g)

79

6,4

9,8

1,3

4,8

0,9

0,14

Benodigdheden: Ingrediënten:

Staafmixer of blender

Grote beslagkom

Maatbeker

Keukenweegschaal

1l Halfvolle melk

100g Eiwitpoeder

250g Verse/Diepvries 
cranberry*

Scan de QR-code voor 
aanvullende informatie en 

overheerlijke recepten!

Per 100g Per portie

198

16,1

24,4

3,3

12,1

2,3

0,36

1. Plaats het (diepvries) fruit in de grote beslagkom of blender.

2. Voeg de eiwitpoeder toe. Wij maken bij dit recept gebruik van 

de Body&Fit Whey Perfection Natural.

3. Alternatieven zijn Body&Fit Whey Perfection Peach Mango of 

Body&Fit Whey Perfection Vanille.

4. Voeg als laatste 1 liter halfvolle melk toe.

5. Mix de ingrediënten tot één mooi geheel met de blender of 

staafmixer.

6. Heb je net als ons gelijk 5 porties gemaakt? Bewaar dit in een 

maatbeker of schenkkan in de koelkast.

7. Voila! Geniet van je eiwitrijke smoothie vol met vitaminen en 

mineralen.

*Voor dit recept is gebruikt gemaakt AH diepvries fruit.

https://zoluko.nl/blogs/recepten/eiwitrijke-cranberry-smoothie
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://www.bodyandfit.com/nl-nl/bodyfit?tt=11113_12_411120_Smoothie-boek&r=%2Fnl-nl%2FProducten%2FEiwitten%2FZuivelprote%25C3%25AFne%2FWhey-Protein%2FWhey-Perfection%2Fp%2Fwhey-perfection
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1097251&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fmezon-schenkkan-glazen-waterkan-waterkaraf-voor-fruitwater-multifunctionele-decanteer-karaf-kan-met-deksel-1-5l-capaciteit%2F9300000033919197%2F&name=M%C3%8AZON%C2%AE%20Schenkkan%20-%20Glazen%20Waterkan%20-%20Waterkara...

