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√ Gedrukt op 100% gerecycled papier √ Vóór 22:00 besteld, morgen in huis
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Meer over Magnesium

Tussendoortjes

& Recepten

Back

school

...en met de volle focus weer aan het werk...

Back-2-School of weer aan het werk
De zomer is in volle gang, misschien heb jij ook nog wel fijn vakantie of geniet je van
vrije uurtjes in de zon. Ik geniet zelf nog volop van mijn vakantie met de kinderen, want
over een paar weekjes beginnen de scholen en belanden we weer in de dagelijkse
routine.
Voor een goede voorbereiding staat deze editie van het magazine geheel in het teken
van Back-2-School /Work. Zo staat hij vol met gezonde snacks en drankjes voor tijdens
de pauze of lunch.
Ook vind je er drie lekkere recepten voor een voedzaam ontbijt, lunch en snack die je
allemaal eenvoudig mee kunt nemen.
Als je weer gaat werken of naar school gaat is het natuurlijk erg belangrijk om te
proberen dat relaxte vakantiegevoel vast te houden. Voor de ondersteuning van je
energie en concentratie gaan we in dit magazine dan ook iets dieper in op magnesium.
Ook is het erg belangrijk om extra goed voor jezelf te zorgen door bijvoorbeeld eens
een lekker bad of voetbad te nemen. Zelf hou ik ook van mediteren en ik kan je dat van
harte aanraden. Ik merk het ook echt aan mezelf als ik de tijd niet neem en een aantal
dagen heb overgeslagen. Ik ben een groot fan van Meditation Moments. Dat is een app
waar je verschillende (begeleide)meditaties kunt volgen, laagdrempelig en zeker eens
het proberen waard :)
Veel leesplezier,

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 5% korting én krijg wekelijks leuke tips, gezonde
recepten en acties.
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Back
school

Puur Mieke heeft voor jou de lekkerste, leukste en meest
verantwoorde snacks verzameld om het nieuwe schooljaar
goed te starten. Met deze snacks zijn jij en je kids helemaal
voorbereid op de eerste werk- en schooldag!
Kids op een verantwoorde manier laten genieten van snoep?
Dat kan met de producten van Fruitfunk. De snoepjes en
snacks van Fruitfunk zijn gemaakt van meer dan 98% fruit,
bevatten geen toegevoegde suikers en zijn vegan. Door de
heerlijk zoete smaken van fruit en de vrolijke verpakkingen
zijn de producten net zo lekker en leuk als regulier snoep.
Kiezen tussen snoep of iets verantwoords hoeft dus niet meer!

Nix & Kix

Frisdrank

Een frisdrank met bubbels
zonder toegevoegde suikers mét verrassende
twist van chili. Maak nu voordelig kennis en
ervaar zelf jouw 'zing'-moment.
√ Verkrijgbaar in 4 smaken
√ Laag in calorieën
√ Vrij van geraffineerde suiker
√ Vegan
√ Zonder conserveringsmiddelen

Nix & Kix 250ml €1,59

Apple Drops

Adya

Lekkere snacken?

Wat dacht je van deze FBR repen als
tussendoortje op je werk? Deze repen
bestaan uit slechts 5 natuurlijke
ingrediënten. De smaken zijn met zorg
samengesteld. De vezels in combinatie
met fruitsuikers, geven jou een constante
energie boost.

Blijf nog even in je vakantiegevoel hangen met de
tropische smaken van Tropicks. Tropicks Fruit snacks
zijn echte powersnacks. De snacks zijn gemaakt van
100% gedroogd fruit zonder toegevoegde suikers.

Frubis staat bekend om de heerlijke fruitchips. De producten zijn
lekker crispy en volledig gemaakt van fruit. Zonder toegevoegde
suikers, allergenen vrij en hoog in vezels. Deze snack is ideaal on
the go, maar ook heerlijk voor ’s avonds op de bank.
www.puurmieke.nl

Gratis verzending vanaf 39 euro

Maak nu kennis met de overheerlijke
Apple Drops van Adya. Leuk en lekker voor kids
en sporters, maar eigenlijk voor iedereen die een
gezonde, natuurlijke snack of tussendoortje wilt.
Ze zijn verkrijgbaar in de natuurlijk zoete smaak van de Royal Gala appel en de frisse
groene Granny Smith appel.
√ Zorgt voor directe energie.
√ Vezels van de schil.
√ Pure appel bite met wat appelsap voor de blend!
√ Vrij van conserveringsmiddelen of kleurstoffen.
Apple Drops €2,39

TIP

Ken je het gevriesdroogde fruit van Adya al? Licht
crispy en makkelijk als snack mee te nemen. Maar
probeer ze zeker ook in je ontbijtgranen of water!
Verkrijgbaar in Aardbei, Framboos en Blauwe bes.
Adya 12 gram €2,45
VOOR EEN GEZONDE LIFESTYLE

Formag

Zeemagnesium van PiLeJe

Formag is een supplement op basis van zeemagnesium, vitamine B6
en taurine. Dit magnesium supplement is uitermate geschikt om te
gebruiken naast de Nano Magnesium en is zelfs een zeer goede aanvulling hierop.
Magnesium draagt bij tot een normale spierwerking, bevordert de energiestofwisseling
en draagt bij tot normale psychologische functie. Daarnaast draagt het net als vitamine
B6 bij tot vermindering van vermoeidheid. Een prachtig product om energiek de dag
tegemoet te gaan.

Maar wanneer zet je wat in?

√ Inslapen: Nano
√ Spanning eerste schooldag (acuut): Nano
√ Hoofdpijn en migraine: Nano

Snelle Morgenstund'
Ingrediënten
√ 3 el Morgenstund'*
√ 130ml water
√ 150ml haverdrink*
√ 1/2 banaan
			

√ 1 kleine appel
√ 3 walnoten*
√ snufje gemalen vanille
√ 1 tl algenolie*
* te bestellen op puurmieke.nl

MorgenStund' door kokend water roeren, 1- 2 minuten weken en laten afkoelen.
Nu samen met de overige fijngehakte ingrediënten in een blender vullen en pureren.
Eventueel nog een beetje vloeistof toevoegen.

√ Doorslapen: Formag
√ Chronische spanning: Formag

Maak nu kennis met Formag

Formag is een voedingssupplement dat is verrijkt met 90 mg
taurine en 1mg B6 voor een betere opname, heeft een langere
werking en zorgt voor extra ontspanning.
√ Makkelijk in te nemen
√ Geen oxide, maar unieke chelaatvorm
√ Langzame afgifte, blijft lang in de bloedbaan
√ Taurine zorgt ervoor dat hart en bloedvaten ontspannen
Dit kleine supplement bevat 150 mg
(elementair) magnesium per tablet!

Waarom een theelepel algenolie met lijnzaad?

Simpel, op deze wijze wordt je ontbijt aangevuld met hoogwaardige omega-3vetzuren. Kinderen hebben ze nodig voor hun groei en concentratie. Daarnaast
hebben deze vetzuren een ontstekingsremmend effect.

Lees meer over
Magnesium in ons
nieuwste blog:

Gezond en stressvrij aan je dag beginnen

Met de populaire en snel te bereiden MorgenStund'-pap is dat kinderspel. Gewoon
kokend water erover gieten, even laten weken, naar hartenlust verfijnen en klaar is het
smakelijke gluten- en lactosevrije ontbijt zonder toegevoegde suikers.
www.puurmieke.nl

Gratis verzending vanaf 39 euro

Direct te bestellen vanaf €11,83
VOOR EEN GEZONDE LIFESTYLE

Klean
to
School

Verkrijgbaar vanaf €14,-

Nu al één van de favorieten bij Puur Mieke

Zoutsteen Grill

Maak kennis met de Himalaya Zoutsteen Grill. De
smaakvolste manier om je gerechten op te bereiden.
Ook geschikt wanneer je een zoutarm dieet volgt.
		
		√ Ideaal voor op de BBQ!
Bestel hem nu direct voor €42,99 €39,95

VERKLEIN JE VOETAFDRUK
Wist jij dat we per persoon per jaar 165 kilo aan plastic verpakkingen gebruiken? En
dan 91% van al het plastic niet wordt gerecycled! Goed om eens over na te denken en
bewust te worden van de voetdruk die wij achterlaten. Bekijk goede alternatieven zoals:
√ Plasticvrije shampoo
√ Plantaardige tandenborstels
√ Wasbare wattenschijfjes
Laten we er samen alles aan doen om de plastic afvalberg een stukje kleiner te maken
met bijvoorbeeld de Klean Kanteen producten of een Hugger Bag. Elke (kleine) stap is
er een, welke stap zet jij vandaag?

Hugger Bag

De duurzame en herbruikbare siliconen
Hugger Bag is multifunctioneel. Perfect
voor het invriezen van left-overs of het
bewaren van restjes in de koelkast. Ook
ideaal voor het meenemen van je lunch
naar het werk of voor een snack in de
sportschool. Een goed alternatief voor
wegwerp plastic folie, boterhamzakjes
en aluminiumfolie.
Doordat de zak rechtop kan blijven staan
kun je hem eenvoudig vullen en sluiten.
De Hugger Bag bestaat uit 100% platinum
siliconen en is gemakkelijk schoon te
maken in de vaatwasser.

De Hugger Bag is van het merk Food Huggers, is er in 2 verschillende maten (400ml &
900ml) en in 3 mooie kleuren: Jade Solid, Champagne Frost, Juniper Clear.
Hugger Bag Verkrijgbaar vanaf €11,95
www.puurmieke.nl

Gratis verzending vanaf 39 euro

VOOR EEN GEZONDE LIFESTYLE

Bananenbrood
Ingrediënten
√ 100 g bakbananenmeel* √ 50 g gedroogde abrikozen*
√ 50 g havermeel*
√ 20 g pompoenpitten*
√ 5 g baksoda*
√ 35 g lijnzaad*
√ 1 g zout*
√ 100 g plantaardige room*
√ 2 g kaneel*
√ 1 el citroensap
√ 2 g gemberpoeder*
√ ½ el geraspte citroenschil*
√ 3 rijpe bananen en eventueel wat extra ter versiering
* te bestellen op puurmieke.nl

Bakbananenmeel is vrij van √ Gluten √ Nachtschades
√ Lactose √ Noten en zaden √ Toegevoegde suikers √ Ei
		

Bakbananenmeel - 400 gram €6,49

Bereiding
Verwarm de oven voor op 175°C. Bekleed de cakevorm met bakpapier.
Meng in een ruime kom het bakbananenmeel met het havermeel, de baksoda, het zout,
de kaneel en de gember. Snijd de abrikozen in kleine stukjes en roer ze samen met de
pompoenpitten door het meel.
Voeg het lijnzaad (zelf even breken in een vijzel of keukenmachine), de plantaardige
room, het citroensap en de citroenrasp toe en meng alles goed.
Prak in een ruime kom de bananen met een vork (leg een stukje apart voor de decoratie)
en voeg ook deze toe aan het mengsel.
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www.puurmieke.nl

Gratis verzending vanaf 39 euro

Roer het door tot alles goed gemengd is en schep het dan in de cakevorm.
Leg wat plakjes banaan bovenop de cake voor een mooi effect.
Bak het bananenbrood in het midden van de oven in ongeveer 45 minuten goudbruin
en gaar. Laat het 10 minuten afkoelen in de vorm, haal het dan met behulp van het
bakpapier uit de vorm en laat het op een rooster verder afkoelen.
VOOR EEN GEZONDE LIFESTYLE

ATTITUDE

Verzorging voor

We hebben ons assortiment van Attitude uitgebreid met
een gehele verzorgingslijn speciaal voor baby’s en kinderen.
De Baby- en Little leaves lijn is hypoallergeen, dermatologisch
getest en verrijkt met bosbessenblad. De superbladeren van bosbessen zijn rijk aan
vitamines en antioxidanten en staan bekend om hun kalmerende en beschermende
eigenschappen. Dit plantaardige ingrediënt is de ideale natuurlijke bescherming voor
		
de tere baby- en peuterhuid.
			
			
Verzorg jouw kind op een natuurlijke manier met
			
o.a. een 2-in-1 shampoo & body wash, een geur			
vrije luier zink crème, een antiklit haarspray en
			
een hydraterende lotion.

20% KORTING
ATTITUDE is nu verkrijgbaar vanaf €8,39 €6,71

Plasticvrij douchen

Body Bars

√ Douche zeep op basis van vitamine E rijke Arganolie
√ Body Bars zijn geschikt voor zowel mannen als vrouwen
√ Volledig plasticvrij √ Geen schadelijke ingrediënten √ Handig voor thuis én op reis
√ Van A tot Z ontwikkeld en geproduceerd in Nederland √ 100% natuurlijk

Beter voor je haar, beter voor het milieu!

Kies naast een Body Bar voor een Shampoo Bar i.c.m. een
Conditioner Bar om je dagelijkse douche routine volledig
plasticvrij te maken.
		
Body Bar 60 gram €6,95

Pak je moment na een dag hard werken
MeineBase badzout stimuleert de huid om zuren en gifstoffen uit te scheiden en ondersteunt daarbij het zelf vettende vermogen van de huid. Daarbij is dit badzout veelzijdig
toepasbaar – Ideaal voor een ontspannende massage of relaxerend (voeten)bad. Bestel
nu MeineBase 750 gram of 1500 gram van P. Jentschura met 10 extra spaarpunten.
P. Jentschura Meine Base 750 gram €18,50

1 product gekocht = 1 boom geplant
Zoals je misschien al weet plant Attitude voor elk verkocht product een boom.
De teller staat nu al op 1.073.361 bomen. Met dit 'reforestation program' willen zij
een positieve impact maken en jou op een mooie manier hieraan deel laten nemen.
Join the movement. Let’s plant the seeds of a more sustainable future, together.
√ Hypo-allergeen
√ Veganistisch
√ CO2 neutraal
√ 100% plantaardig en mineraal
√ Gecertificeerd milieuvriendelijk
De extreme focus van Attitude op gezondheid is bijzonder: zo zorgen ze bewust
voor de afwezigheid van stoffen die een negatieve invloed op je gezondheid
kunnen hebben. Ze bewijzen dat je geen enzymen, essentiële oliën, allergene-,
hormoonverstorende- of dierlijke ingrediënten nodig hebt om ecologische
kwaliteitsproducten te maken.
www.puurmieke.nl

Gratis verzending vanaf 39 euro
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Zaden & Pitten

Vezelrijk &
Voedzaam

Glutenvrij knekkebrød
Ingrediënten
√ 25 gram zonnebloempitten*
√ 30 gram pompoenpitten*
√ 30 gram lijnzaad*
√ 25 gram sesamzaad*
√ 50 gram havermeel*

√ 100% Natuurlijk
√ Glutenvrij
√ Lactosevrij
√ Biologisch gecertificeerd
√ Bevatten géén toevoegingen

√ Vrij van geraffineerde suikers
√ Vrij van slechte e-nummers
√ Gistvrij
√ GMO-vrij

√ 50 gram havermout*
√ ½ dl olijfolie *
√ 2 dl kokend water
√ zout*
* te bestellen op puurmieke.nl

Doe de pitten en zaden in de kom van de keukenmachine en maal kort tot de zaden
wat kleiner zijn. Voeg ze samen in een ruime kom met de havermout, het havermeel en
zout naar smaak. Roer alles goed door elkaar, samen met de olijfolie en het water, tot er
een wat plakkerig deeg ontstaat. Verwarm de oven voor op 150°C.
Leg het deeg op een vel bakpapier, leg er een vel bakpapier bovenop en rol het deeg
uit tot een dunne lap ter grote van een bakplaat. Schuif het deeg op een bakplaat, haal
het bovenste vel bakpapier eraf, snijd het deeg in rechthoekige of vierkante stukken en
schuif de bakplaat midden in de oven. Bak het knekkebrød 70 minuten.
Open de deur van de oven, steek er bijvoorbeeld een houten pollepel tussen, zodat
de deur open blijft staan en bak het knekkebrød nog 10 minuten met de ovendeur op
een kier, zodat het goed kan drogen. Laat het knekkebrød op een rooster afkoelen en
bewaar het in een goed afgesloten blik of bak.
www.puurmieke.nl

Naast onze eigen biologische noten, melen en zuidvruchten willen we jullie nu ook
voorstellen aan de Zaden & Pitten lijn. De zorgvuldig geselecteerde zaden en pitten zijn
een heerlijke en gezondere toevoeging aan je gerechten, baksels en ontbijt en lunch.
Voeg een handje zonnebloempitten, pompoenpitten of chiazaden toe aan je
(plantaardige) yoghurt met ontbijtgranen voor een extra goede start van je dag.
De zaden en pitten zijn ook erg lekker om te gebruiken in je salades en perfect voor
het bereiden van het glutenvrije knekkebrød.

Gratis verzending vanaf 39 euro

Onze zaden & pitten zijn verkrijgbaar vanaf €2,29.
Bekijk en bestel ze direct via de QR-code.

Al onze producten worden met extra zorg en aandacht ingepakt. De productie van
onze Zaden & Pitten wordt uitbesteed aan een zorginstelling waar mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding de zakjes vullen en stickeren.
VOOR EEN GEZONDE LIFESTYLE

Al onze producten zijn vrij van:
Gluten - Lactose
Slechte E-nummers
Geraffineerde suiker
GMO - Gist - Soja

De webwinkel voor al je
Van Voeding en Supplementen tot Verzorging en Non-Food.
Voor Volwassenen, Baby & Kind en Dier.
√ Gratis verzending vanaf €39,√ Vóór 22:00 besteld, morgen in huis
√ Plasticvrij en milieuvriendelijk verpakt
√ Sparen voor korting

Typ- en drukfouten voorbehouden

Bekijk direct ALLE aanbiedingen
www.puurmieke.nl

