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Veel mensen weten niet wat er in onze voeding en gebruiksartikelen wordt gestopt 
en dat vind ik niet zo gek. Schadelijke stoffen krijgen een vaag E-nummer of ze 
worden met een moeilijke term op de verpakking beschreven. Ook wordt de 
consument voor de gek gehouden met allerlei misleidende termen.
Op puurmieke.nl vind je alleen maar producten waar ik volledig achter sta en zijn 
alle producten door mij persoonlijk op elk bestandsdeel nagekeken.

Inmiddels bestaat het assortiment uit meer dan 2000 producten. Bijna wekelijks 
worden er nieuwe producten aan het assortiment toegevoegd. Naast voeding en 
supplementen vind je er ook verzorgingsproducten, gebruiksartikelen en boeken. 
De verzorgingsproducten zijn natuurlijk en vrij van parabenen, sulfaten en peg's.
Daarnaast houd ik een blog bij met uitgebreide informatie over verschillende 
onderwerpen en wekelijks deel ik een gezond recept. Schrijf je in voor onze 
nieuwsbrief, ontvang direct 10% korting én krijg wekelijks leuke tips, gezonde 
recepten en acties. 

Genieten van de zomer
Voor je ligt de zomereditie van ons magazine. In mijn ogen gaan we nu de beste tijd van het jaar 
in, heerlijk warm weer en lange zomeravonden. 

De zomer en de zon is volop genieten, maar kunnen je huid ook erg uitdrogen. Zowel van binnen 
als van buiten is het daarom belangrijk om goed te hydrateren. De beste manier hiervoor is om 
te beginnen met genoeg water te drinken. Lekker met een schijfje citroen, aardbeien of gewoon 
puur natuur. 
Naast goed drinken is het ook belangrijk om je huid van buitenaf goed te verzorgen. Qua huid-
verzorging ben ik nu al een tijd fan van Piroche Cosmétiques. Zo is er onder andere een product-
lijn voor extra hydratatie. Deze producten bevatten o.a. Co-enzym Q10 en Hyaluronzuur. 
Echt een cadeautje voor je huid.

In deze editie vindt je naast lekkere recepten en leuke aanbiedingen ook een paar hele mooie 
nieuwe producten die ik graag met je deel. Waar ik zelf erg van onder de indruk ben, is het product
van Yokuu: schoonmaken met bosbacteriën. Niet alleen super tegen de slechte bacteriën, maar 
ook voor het verminderen van wegwerpplastic, omdat het flesje gemakkelijk na te vullen is met 
water en een oplosbare parel. Zo fijn om te zien dat er steeds meer producten op de markt komen
die no-waste zijn. Zo ook onze nieuwe make-up lijn van PHB, hierover lees je alles verderop in het 
magazine.

Onder het mom van 'safe the best for last' wil ik graag nog een paar nieuwe aanwinsten van ons 
eigen Puur Mieke label met je delen. Met ons eigen label, waar ik super trots op ben, zoeken we 
naar de beste kwaliteit producten die compleet passen binnen onze visie. Zo ook onze 3 nieuwste
melen en Palmsuiker. Verderop in het magazine lees je hier meer over en daarnaast vindt je er 
ook wat interessante weetjes over onze Paranoten.

Ik wens je een hele mooie zomer toe. 
Veel leesplezier
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Mattisson

Kombucha is een bruisend drankje dat wordt gemaakt 
van verse thee, rietsuiker en een levend ferment. 
Door het fermenteren bevatten de Kombucha’s van 
Mattisson heel weinig restsuiker (<0,3g) en hebben 
ze een licht bruisje. Uitzondering is de Kombucha 
Green Tea Balance die op rijstsiroop is gefermenteerd 
en daardoor geen bruisje meer bevat. 

De Kombucha’s bevatten levende probiotica bacteriën,
oftewel je goede darmbacteriën. Deze vormen een 
belangrijk onderdeel van je darmflora. 

Ontdek deze verfrissende én gezonde drankjes nu!

           Kombucha 500ml €3,89

√ Puur gembersap  
√ 100% Natuurlijk 
√ Super eenvoudig in gebruik
√ Zonder toegevoegde suikers

Verse gembershots en verse gemberthee. Veel
mensen drinken het dagelijks. Maar het persen 
van het sap is tijdrovend en kopen van losse 
shots is duur. Met G’nger verse gembersap haal je 
kant-en-klare gembersap in huis. Zo hoef je nooit 
meer gember te snijden of te persen! Perfect 
voor gemberthee, shots, limonade of cocktails.

De lekkerste combinatie
Onze favoriet is G’nger thee met een 
schijfje sinaasappel en een snufje kaneel.
 
G'nger - Gembersap 250ml €7,95

G'nger Chufa

Deze nieuwe granola’s van Chufa zijn gemaakt 
met de beste biologische chufanoten. 
Deze noten worden ook wel Tijgernoten genoemd, maar feitelijk is het een knolgewas. 
De granola’s zijn heerlijk om mee te ontbijten en zijn daarbij 100% vegan, paleo, 
gluten- en allergenenvrij.

De granola is verkrijgbaar in drie verschillende smaken:

√ Appel Kaneel
√ Cacao Banaan
√ Aardbei Kokos

       Chufa - Granola 250 g van €8,95

Overheerlijke granola

Fruity Ice Pops

gembersap

Nú voor €7,95

Terrasana
@gnger.eu

√ Kies uit 5 smaken: 
    kers, perzik, peer, citroen of framboos
√ 10 ijsjes per pak
√ Om thuis in te vriezen

Fruity Ice Pops - 10 ijslollies €3,19 €2,87

Zin in een zomersnack? 
Deze ijslolly’s zijn lekker puur en low-calorie: 
21 kcal per ijsje. Met een Fruity Ice Pop in je hand 
ben jij klaar voor de zomer! TerraSana maakt deze 
biologische ijslolly’s van 100% fruit(concentraat) 
en voegt dus niets extra’s toe. IJs zonder rietsuiker 
of bietsuiker. Dat houdt ze extra fris en fruitig!

10% KORTING

Verfrissende

https://www.puurmieke.nl/terrasana-fruity-ice-pops-10-ijslollies-x-40ml-bio.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=ice
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=kombucha%20mat&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=kombucha
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=kombucha%20mat&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=kombucha
https://www.puurmieke.nl/brands/gnger/?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=gnger
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=kombucha%20mat&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=kombucha
https://www.puurmieke.nl/brands/gnger/?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=gnger
https://www.puurmieke.nl/brands/gnger/?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=gnger
https://www.puurmieke.nl/brands/gnger/?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=gnger
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=granola&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=granola
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=granola&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=granola
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=granola&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=granola
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=granola&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=granola
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=granola&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=granola
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=granola&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=granola
https://www.puurmieke.nl/terrasana-fruity-ice-pops-10-ijslollies-x-40ml-bio.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=ice
https://www.puurmieke.nl/terrasana-fruity-ice-pops-10-ijslollies-x-40ml-bio.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=ice
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Courgette Spaghetti 

Spaghetti van courgette, super lekker en voedzaam. Omdat courgette een vrij 
neutrale smaak is het de perfecte basis om een gezonde maaltijd mee te maken.
√ 1 venkelknol √ chilivlokken naar smaak
√ 1 rode ui √ 1 g venkelzaad* 
√ 1 flinke of 2 kleinere courgettes √ rasp van ½ citroen
     (eventueel een gele en een groene) √ 4 el olijfolie*
√ 20 g pompoenpitten*  √ peper en zout* 
 * te bestellen op puurmieke.nl

Snijd de venkel in dunne plakjes en de rode ui in dunne partjes. Verdeel beide groentes 
over een met bakpapier beklede bakplaat, besprenkel ze met de olijfolie (dit lijkt 
misschien veel, 4 eetlepels, maar de olie trekt straks in de courgette spaghetti, 
waardoor deze heerlijk zacht en smaakvol wordt) en bestrooi met peper en zout naar 
smaak. Stel de oven in op 200°C en rooster de venkel en ui 20 tot 30 minuten, tot ze 
zacht, gaar en hier en daar goudbruin zijn.

Maak ondertussen spiralen van de courgette(s) met een spirelli. Doe de courgette 
spaghetti in een bak, giet er kokend water over tot de spaghetti onderstaat en giet hem 
vervolgens meteen weer af en laat het uitlekken.

Rooster de pompoenpitten en de venkelzaadjes in een droge koekenpan tot de pom-
poenpitten beginnen te knappen. Maal het vervolgens in een keukenmachine of vijzel 
tot een grof mengsel. Voeg naar smaak zout, citroenrasp en chilivlokken toe.

Doe de courgettespaghetti in een ruime schaal en verdeel de geroosterde groenten 
erover met zoveel mogelijk van de olie. Schep alles een beetje om en strooi er tenslotte 
de pompoenpit-venkelkruimels over.

Spirelli 2.0
Met behulp van de spirelli transformeer je in een handomdraai stevige groenten 
in smakelijke eindeloze spiralen. Voor gebruik in vegetarische roerbakgerechten, 
gezonde rauwe salades of als een smakelijke garnering.

√ Voor courgettes, wortelen, radijs, komkommer, aardappelen 
    en bieten tot 6 cm diameter 
√ Vinger-guard met 3 roestvrijstalen pinnen  
√ Spiraal twee maten: 2 x 3 mm en 3,5 x 5 mm
√ Speciale messen gemaakt van Japanse roestvrij staal
√ Vaatwasserbestendig

Gefu Spirelli 2.0  €24,95 €22,45 

Wij krijgen vaak de vraag waar je op moet letten bij de aanschaf van een spiraalsnijder. 
Wil jij ook nog meer info? Lees dan mijn blog: Spiraalsnijders: Welke is de beste?

10% KORTING

De zomer staat voor de deur en wat is er nu lekkerder dan gezellig samen buiten eten. 
Dit seizoen heeft als voordeel dat er een ruime keuze is aan groente en fruit. Wil je een 
milieubewuste keuze maken? Kies dan voor lokale producten, afkomstig van 
Nederlandse akkers. Verser kan haast niet. 
Voorbeelden van echte zomergroente zijn verschillende soorten 'kool' (bloemkool, 
spitskool, witte kool, paksoi), prei, ui, rabarber, broccoli, courgette maar ook spinazie. 

Verderop in het magazine vindt je een heerlijk zomers recept met de seizoensgroente Spinazie.

seizoensgroente

https://www.puurmieke.nl/het-blauwe-huis-venkelzaad-60g-bio.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=venkel
https://www.puurmieke.nl/voeding/olien-en-vetten/olijfolie/?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=olie
https://www.puurmieke.nl/pompoenpitten-400-gram-biologisch.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=p-pit
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=peper%20blauwe%20huis&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=peper
https://www.puurmieke.nl/voeding/kruiden-specerijen-en-zouten/wereld-zout/?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=zout
https://www.puurmieke.nl/gefu-spiraalsnijder-spirelli-20.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=gefu
https://www.puurmieke.nl/gefu-spiraalsnijder-spirelli-20.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=gefu
https://www.puurmieke.nl/gefu-spiraalsnijder-spirelli-20.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=gefu
https://www.puurmieke.nl/gefu-spiraalsnijder-spirelli-20.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=gefu
https://www.puurmieke.nl/blogs/blog/spiraalsnijders-welke-is-de-beste/?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=spiraalsnijder
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Natuurlijke minerale make-up
De waterbestendige mascara en BB-cream van PHB Ethical Beauty 
zijn al jaren mijn favoriet. Ik vind het dan ook super om te melden dat wij ons minerale 
make-up assortiment flink hebben uitgebreid met de vernieuwde producten van PHB. 

PHB is hét natuurlijke make-up merk dat geen compromissen sluit. 
Alle producten zijn vrij van alcohol, palmolie en schadelijke chemicaliën. 
√ 100% Natural √ Halal √ Vegan
√ Non Toxic √ Cruelty free √ Less- en Zero waste

  Je vindt in ons assortiment nu de complete lijn van 
 Pressed Mineral Foundation, Highlighter, Blush, Bronzer 
 en Contour Powders én de verschillende nieuwe kleuren 
 Wenkbrauw Poeders en Oogshaduws. Deze Paper 
 Pressed Compacts zijn 100% afvalvrij en plasticvrij.  
 Ze hebben geen magneten of spiegels waardoor ze 
 gemakkelijk te recyclen zijn.

De Lipsticks & Concealers in Papertubes ecotubes zijn 100% 
recyclebaar en bevatten 70% minder plastic dan traditionele 
lipstickverpakkingen.

De BB creams, liquid foundations en tinted moisturisers worden geleverd in eco-
vriendelijke PCR tubes (100% gerecycled plastic). De handige knijptubes zorgen ervoor  
 dat je ook het allerlaatste beetje goed uit je tube krijgt. 
  De Glow Powder en Matte Powder zorgen voor een 
 perfect stralende afwerking. Voor alle producten geldt dat 
 het geschikt is bij eczeem en bij een glutenintolerantie. 
 
  PHB Ethical Beauty - Verkrijgbaar vanaf €13,50

Welke tint past er nu bij mijn huid? 
Met deze tips kies je direct de juiste kleur: Kijk in daglicht 

naar de aderen in je pols. Als deze er blauw uit zien, ga 
dan voor koele kleuren met roze ondertonen. Als je 

aderen er meer groen uit zien, kies dan warme 
kleuren met gele of olijfkleurige ondertonen.

 Bij een blauw-groene aderkleur worden de 
neutrale ondertonen geadviseerd. 

Twijfel je nog? Bestel dan onze speciale sample 
van 5ml om het thuis uit te proberen. 

Lees onze nieuwste blog voor nog meer 
tips en tricks voor het vinden van de juiste kleur.

PHB

20% van winst naar goede doelen
PHB Ethical Beauty doneert 20% van de netto winst aan goede doelen die zich 
inzetten om de levens van mensen, kinderen en dieren in het Verenigd Koninkrijk 
en in de rest van de wereld te verbeteren. 
Door het gebruik en aanschaf van deze producten draag je dus automatisch 
bij aan een betere wereld. PHB stelt menselijkheid boven winst!

Vind jouw 

Mijn 'redder in nood' bij een droge huid.
Wanneer ik mijn huid echt even goed wil hydrateren gebruik ik het Pure Hydratation 
Masker in combinatie met het serum. Het anti-aging masker bevat hyaluronzuur, 
galactoarabinan en co-enzym Q10. Nadat ik mijn gezicht heb gereinigd breng ik het 
serum aan en daar overheen het masker. Dit laat ik de hele nacht doorwerken en sta 
op met een stralend en een diep gehydrateerd gezicht. 

√ 98% van de ingrediënten is van natuurlijke afkomst.
√ Parabenen vrij
√ Cruelty Free
√ Vegan

 

Piroche Pure Hydration
Verkrijgbaar vanaf €14,95

Piroche Cosmétiques Voor een jonge

10% KORTING
Op het masker én serum.

https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=pressed%20f&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=foundation
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=blush%20phb&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=blush
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=bronzer%209&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=bronzer
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=contour%20pow&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=contour
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=brow%20pow&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=brow
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=phb%20eyesh&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=eye
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=lipstick&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=lip
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=concealer&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=concealer
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=bb%20cream%2030g&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=bb
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=liquid%20foun&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=liq-foun
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=tinted%20mois&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=moist
https://www.puurmieke.nl/phb-ethical-beauty-finishing-glow-powder-9g.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=glow
https://www.puurmieke.nl/phb-ethical-beauty-priming-matte-powder-9g.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=matte
https://www.puurmieke.nl/brands/phb-ethical-beauty/?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=phb
https://www.puurmieke.nl/blogs/blog/vind-jouw-foundationkleur-welke-tint-past-er-bij-m
https://www.puurmieke.nl/brands/phb-ethical-beauty/?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=phb
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=pure%20hydration&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=piroche
https://www.puurmieke.nl/pure-hydration-masker-75ml.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=masker
https://www.puurmieke.nl/pure-hydration-masker-75ml.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=masker
https://www.puurmieke.nl/pure-hydration-serum-4x2ml.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=serum
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=pure%20hydration&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=piroche
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=pure%20hydration&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=piroche
https://www.puurmieke.nl/brands/phb-ethical-beauty/?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=phb
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=pure%20hydration&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=piroche
https://www.puurmieke.nl/blogs/blog/vind-jouw-foundationkleur-welke-tint-past-er-bij-m
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In de vorige editie van dit magazine heb ik je al verteld over de uitbreiding van ons 
eigen Puur Mieke label met ruim 40 nieuwe biologische noten, pitten, zaden en zuid-
vruchten. Nu hebben we, naast ons populaire Bakbananenmeel, nog 3 veelgebruikte 
melen aan het assortiment toegevoegd.
Maak kennis met ons Kokos-, Kastanje- en Amandelmeel.

√ 100% Natuurlijk √ Vrij van geraffineerde suikers
√ Glutenvrij √ Vrij van slechte e-nummers
√ Lactosevrij √ Gistvrij
√ Biologisch gecertificeerd √ GMO-vrij
√ Bevatten géén toevoegingen

Je kan deze melen voor diverse recepten gebruiken, 
van zoet tot hartig. Zo kan je met Amandelmeel bijvoorbeeld superlekkere crackers 
maken. Kokosmeel zit vol vezels en kun je gebruiken als vervanger voor bijvoorbeeld 
tarwemeel. Kastanjemeel heeft een lichtzoete nootachtige smaak en kun je goed 
gebruiken voor bijvoorbeeld pizzabodems, koekjes of tortilla's. Deze melen kun je ook 
gemengd gebruiken in bijvoorbeeld een cake, voor een heerlijke unieke smaak.

 Onze melen zijn verkrijgbaar vanaf €2,99. 
 Bekijk en bestel ze direct via de QR-code.

Naast de melen hebben we ook een biologische Palmsuiker toegevoegd waarmee 
jij je cake of taart compleet maakt. Palmsuiker is afkomstig van de Arengpalm, 
heeft een zachte karamelachtige smaak en is dé natuurlijke uitkomst wanneer je 
geraffineerde suikers (ook wel witte suiker) wilt vervangen. 

Geraffineerde suikers worden door het bewerken helemaal ontdaan van voedings-
stoffen en mineralen waardoor er alleen lege calorieën overblijven. Onze biologische 
palmsuiker bevat nog alle goede voedingsstoffen zoals vitamines en mineralen. 
                
                       Puur Mieke - Palmsuiker 400 gram €5,99

Al onze producten worden met extra zorg en aandacht ingepakt. De productie van 
onze melen en palmsuiker wordt uitbesteed aan een zorginstelling waar mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding de zakjes vullen en stickeren.

Melen & Palmsuiker

Glutenvrij&

https://www.puurmieke.nl/groene-bakbananenmeel-400g.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=bakbananen
https://www.puurmieke.nl/kokosmeel-400-gram-biologisch.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=kokos
https://www.puurmieke.nl/kastanjemeel-400-gram-biologisch.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=kastanje
https://www.puurmieke.nl/amandelmeel-400-gram-biologisch.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=amandel
https://www.puurmieke.nl/voeding/melen/?limit=24&sort=default&brand=3897734&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=melen
https://www.puurmieke.nl/palmsuiker-400-gram-biologisch.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=palm
https://www.puurmieke.nl/palmsuiker-400-gram-biologisch.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=palm
https://www.puurmieke.nl/voeding/melen/?limit=24&sort=default&brand=3897734&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=melen
https://www.puurmieke.nl/palmsuiker-400-gram-biologisch.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=palm
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 Vertoef jij graag in een schoon maar ook 
 gezond huis? Dan is YOKUU iets voor jou! 
 Dit revolutionair schoonmaakmiddel op 
 basis van goedaardige bosbacteriën uit de 
 Belgische Ardennen reinigt zonder agressieve 
 detergenten. Door te poetsen met goede 
 bacteriën, herstel je de natuurlijke balans 
 in je huis en creëer je een positieve binnen-
 huisflora. Bovendien werken de goede 
 bacteriën nog lang na waardoor je huis 
 langer schoon blijft.

YOKUU maakt niet alleen gebruik van natuurlijke ingrediënten, maar 
zet ook in op het verminderen van plasticverbruik, transport en water. 

Hoe werkt het?
Heel eenvoudig, met de speciale starterkit ontvang je een sprayfles + een schoonmaak 
parel. Vul de sprayfles met kraanwater, los de parel op in de fles, wacht 5 minuten en 
je natuurlijke schoonmaakmiddel is klaar voor gebruik. De sprayfles kun je heel goed 
hergebruiken in combinatie met de navul parels. 
Poetsen met YOKUU draagt dus bij tot een schoner, gezonder thuis én planeet!

De YOKUU reinigingsmiddelen werden grondig getest op hun schoonmaakcapaciteit 
en doorstonden alle veiligheidstesten. Met YOKUU poets je volledig zorgeloos!

√ Bevat geen agressieve detergenten maar ingrediënten recht uit de natuur
√ Zacht voor de huid en 100% veilig, voor mens, dier en milieu
√ Geen onnodig transport van water = minder CO2 uitstoot
√ Beschermt oppervlakken zodat vuil zich minder snel hecht
√ Zuivert en zorgt voor minder stof
√ Effectief tegen nare geurtjes 
√ Draagt bij tot een positieve binnenhuisflora
√ Herbruikbare sprayfles = minder wegwerpplastic

                        
                          YOKUU Vloerreiniger 100 gram €6,95
                          YOKUU Startkit 1 sprayfles + 1 parel €9,95

extra spaarpunten+10

Lekker picknicken met zelfgemaakte smoothies en ijsthee die de hele dag koud  
blijven of langer genieten van koffie en andere warme dranken? Bestel nu de 355ml 
dubbelwandige thermosbekers van Klean Kanteen met 10 extra spaarpunten.

Klean Kanteen Thermosbeker 355ml €33,-

Hou je zomerse drankjes lekker fris

Schoonmaken NatuurlijkeYOKUU
Minimale witte waas. Maximale bescherming.

    Wist je dat 15 minuten onbeschermd in de zon zitten 
      zorgt voor een goede aanmaak van Vitamine D? 
       Smeer je daarnaast in met een natuurlijke zonnebrand, 
        bijvoorbeeld die van Earth Line, Alga Maris of Attitude.

          Minerale zonbescherming, zonder nanodeeltjes. 
           Beter voor je gezondheid én milieuvriendelijk.
         
            Meer tips en informatie over Natuurlijke 
              Zonbescherming lees je in ons nieuwste blog:

https://www.puurmieke.nl/yokuu-vloerreiniger-100-gram-voor-25-emmers.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=yokuu-vloer
https://www.puurmieke.nl/yokuu-vloerreiniger-100-gram-voor-25-emmers.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=yokuu-vloer
https://www.puurmieke.nl/yokuu-allesreiniger-startkit-1-sprayfles-1-parel.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=yokuu-start
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=yokuu&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=yokuu
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=thermosbeker%20355&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=thermos
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=thermosbeker%20355&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=thermos
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=thermosbeker%20355&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=thermos
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=yokuu&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=yokuu
https://www.puurmieke.nl/blogs/blog/alles-over-natuurlijke-zonbescherming?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=blog-zon
https://www.puurmieke.nl/blogs/blog/alles-over-natuurlijke-zonbescherming?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=blog-zon
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Spinaziesalade met aardbeien Recept
Ingrediënten 
√ 200 gram spinazie √ olijfolie* 
√ 300 gram aardbeien √ ahornsiroop* 
√ handje pecannoten*  √ balsamico creme* 
√ chufa schaafsel*                                     * te bestellen op puurmieke.nl

Was de spinazie, scheur deze in wat kleinere stukjes en leg deze in een mooie schaal. 
Snijd de aardbeien in vieren en verdeel over de spinazie. Hak of breek de pecannoten 
en verdeel deze ook over de spinazie en aardbeien.

Maak een dressing van een lekkere olijfolie, ahornsiroop en balsamico crème. 
Giet deze over de salade en strooi er als laatste nog wat chufa schaafsel 
overheen om de salade helemaal af te maken.

Wil je er een echte maaltijd-salade van maken? Vul hem dan eens aan met fusilli pasta, 
avocado en eventueel mozzarella 
bolletjes of wat fetakaas. 

Onze biologisch gecertificeerde pecannoten 
komen van de Amerikaanse pecanbomen. 
Hier worden zonder twijfel de lekkerste en 
kwalitatief mooiste pecannoten gekweekt. 
Denk maar eens aan de bekende Amerikaanse 
"Pecan pie" taarten. 

Pecannoten zijn een goede bron van  
vitamine E en hebben een heerlijke zachte  
volle boterachtige smaak, iets zoeter dan  
bijvoorbeeld een walnoot. 

Pecannoten zijn échte vezelrijke noten en 
bevatten de bouwstof linolzuur. Een omega-6- 
vetzuur dat het lichaam niet zelf kan aanmaken  
maar uit voeding moet halen. Linolzuur helpt het cholesterolniveau gezond te 
houden, wat bijdraagt aan een goede doorstroming van je bloed*. 

Puur Mieke - Pecannoten 250 gram €12,50
Bekijk deze, of 1 van de 10 andere producten uit onze notenlijn, hier:

Dit overheerlijke biologische Chufa Schaafsel is 
een perfecte topping voor een salade of ontbijt. 
Speciaal voor over onze spinaziesalade hebben 
we een 10% kennismakingskorting voor jou. 
Bestel direct:

Chufa - Schaafsel 200 gram €4,95 €4,55

Puur Mieke
Pecannoten

* Dit gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 1,5g linolzuur (LA).

https://www.puurmieke.nl/voeding/olien-en-vetten/olijfolie/?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=olie
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=ahorn&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=ahorn
https://www.puurmieke.nl/pecannoten-250-gram-biologisch.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=pecan
https://www.puurmieke.nl/zoetzure-creme-met-balsamicoazijn-250ml-bio.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=creme
https://www.puurmieke.nl/chufa-schaafsel.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=schaafsel
https://www.puurmieke.nl/chufa-schaafsel.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=schaafsel
https://www.puurmieke.nl/chufa-schaafsel.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=schaafsel
https://www.puurmieke.nl/pecannoten-250-gram-biologisch.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=pecan
https://www.puurmieke.nl/pecannoten-250-gram-biologisch.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=pecan
https://www.puurmieke.nl/chufa-schaafsel.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=schaafsel
https://www.puurmieke.nl/pecannoten-250-gram-biologisch.html?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=pecan
https://www.puurmieke.nl/voeding/noten-zaden-en-zuidvruchten/noten/?limit=24&sort=newest&brand=3897734&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=noten


Al onze producten zijn vrij van:
Gluten - Lactose

Slechte E-nummers

Geraffineerde suiker

GMO - Gist - Soja

De webwinkel voor al je

√ Gratis verzending vanaf €39,-
√ Vóór 22:00 besteld, morgen in huis 
√ Plasticvrij en milieuvriendelijk verpakt
√ Sparen voor korting

Bekijk direct ALLE aanbiedingen 
 www.puurmieke.nlTyp- en drukfouten voorbehouden

Van Voeding en Supplementen tot Verzorging en Non-Food. 
Voor Volwassenen, Baby & Kind en Dier.

https://www.puurmieke.nl/sale/aanbiedingen/?utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=qr-sale

