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

Hallo herfst
Beste lezer, 

Na een bewogen zomer is dan nu toch echt de herfst aangebroken. Bij herfst denk ik 
meteen aan pompoenen. Een overheerlijke pompoensoep mocht in dit magazine dan 
ook niet ontbreken. Op onze site vind je overigens nog veel meer lekkere pompoen-
recepten, dus kijk daar vooral eens rond.

Herfst betekent dan ook dat de 'r' weer in de maand is, vandaar dat we wat tips hebben 
verzameld die van positieve invloed op je immuunsysteem zijn. Dat maakt je natuurlijk 
weerbaarder tegen allerlei virussen en bacteriën. Erg belangrijk, want bij Puur Mieke 
gaan we echt van onze eigen kracht uit en door een gezonde lifestyle te volgen kom je 
in ieder geval al een heel eind.

Maar wat ik echt met trots met je wil delen is onze Puur Mieke kokosolie. We proberen 
ons assortiment steeds verder uit te breiden met kwaliteitsproducten. En deze kokosolie
is er één van. 
Ik heb lang gezocht en veel getest om goede zuivere biologische kokosolie te vinden 
die ons Puur Mieke label mag dragen. Maar het is gelukt en verderop in het magazine 
kan je hier meer over lezen. Ik ben er heel blij mee en hopelijk jij ook :) 

Veel leesplezier,

PS. Bekijk (óf smul) nu al van ons 
Sinterklaas assortiment, OP = OP!
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Met de koudere dagen op komst kan je lichaam 
wel wat ondersteuning gebruiken. Collageen is het
meest voorkomende eiwit in het menselijk lichaam,
essentieel voor je spier- en gewrichtfunctie, waardoor
het als dé bouwsteen voor je lichaam gezien kan worden.

Waarom Niche4Health 
√ De Collageen eiwit expert
√ Unieke aminozuur samenstelling
√ Verrijkt met vitamines

                            Nu verkrijgbaar vanaf €19,50 €17,55

Equinox

Go-Keto

Verkrijgbaar vanaf €2,79!

Geniet van eenKoolhydraatarm &

10% KORTING

Verfrissende

Equinox - Kombucha 275ml €2,29

100% Biologisch, Laag in Suiker & Calorieën 
Plantaardig & Vegan!

Als je vetten eet in plaats van koolhydraten, 
begint je lichaam vet te “verbranden”. Dit vet wordt 
dan gebruikt als brandstof in de vorm van ketonen 
en geeft jelichaam de hele dag schone energie.

De voordelen van Keto:
√ Effectieve manier van afvallen
√ Verminderd hongergevoel
√ Stabielere bloedsuikerspiegel.

Snacken tijdens keto of low carb
Het maakt niet uit welke levensstijl je hebt, maar af en toe snacken 
willen we allemaal. Of je nu iets onderweg nodig hebt of thuis honger hebt.

Nieuw in ons assortiment: Keto Crunch. Geniet vanaf nu thuis of onderweg van de 
volledig biologische crunches, zonder zorgen dat je uit ketose raakt. Verkrijgbaar 
in de smaken Almond Double Choc Vanilla en Almond Double Choc Orange.
 

Wat heb ik nodig tijdens mijn Keto reis?
Omdat vet je primaire energiebron is, moet je wel de juiste vetten binnenkrijgen.
MCT (Medium Chain Triglycerides) zijn de beste soorten vet die je kunt krijgen.
Ze worden snel opgenomen in het lichaam, worden omgezet in ketonen en
helpen je langer in ketose te blijven.

Ook zijn er verschillende supplementen die je hierin kunnen ondersteunen;
MCT Olie - bevat de zuiverste vorm van MCT.
MCT Poeder - makkelijk voor in je koffie, je shake of in een smoothie.
MCT Snacks - voor het verantwoorde tussendoortje.
Elektrolyten - optimaliseer de hoeveelheid mineralen en vochtbalans in het lichaam.

https://www.puurmieke.nl/brands/equinox/
https://www.puurmieke.nl/brands/equinox/
https://www.puurmieke.nl/supplementen/collageen/?limit=24&sort=default&brand=3833679
https://www.puurmieke.nl/brands/go-keto/
https://www.puurmieke.nl/gehydrolyseerd-collageen-type-1-250g.html
https://www.puurmieke.nl/collageen-type-2-kurkuma-60-capsules.html
https://www.puurmieke.nl/supplementen/collageen/?limit=24&sort=default&brand=3833679
https://www.puurmieke.nl/brands/equinox/
https://www.puurmieke.nl/brands/equinox/
https://www.puurmieke.nl/crunch-almond-double-choc-orange-40g.html
https://www.puurmieke.nl/go-keto-crunch-almond-double-choc-vanilla-40g.html
http://Keto Crunch
https://www.puurmieke.nl/go-keto-crunch-almond-double-choc-vanilla-40g.html
https://www.puurmieke.nl/crunch-almond-double-choc-orange-40g.html
https://www.puurmieke.nl/voeding/olien-en-vetten/mct-olie/?limit=24&sort=default&brand=3899437
https://www.puurmieke.nl/go-keto-mct-poeder-250g.html
https://www.puurmieke.nl/brands/go-keto/
https://www.puurmieke.nl/go-keto-electrolytes-180-caps.html
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=keto+protein+bar+45g
https://www.puurmieke.nl/go-keto-electrolytes-180-caps.html
https://www.puurmieke.nl/voeding/olien-en-vetten/mct-olie/?limit=24&sort=default&brand=3899437
https://www.puurmieke.nl/go-keto-mct-poeder-250g.html
https://www.puurmieke.nl/brands/go-keto/
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De smaak is vol, zacht en nootachtig en is heerlijk voor over een salade, als basis voor 
een dressing of om als pure dip op tafel te zetten. 
Deze prachtige ongefilterde olijfolie is uitgebreid getest en heeft een extra hoog 
 niveau van oleocanthal en oleaceïne. Deze worden gelinkt aan een 
 anti-ontstekende werking, is het een anti-oxidant en beschermend 
 voor je hart en hersenen. 

  Lees voor meer informatie ons blog: 
  De eerste Biologische Olijfolie met een Healthclaim

                                Biolea Olijfolie 500ml €15,99
 Bestel nu met 10 extra spaarpunten.

√ 1 pompoen van ongeveer 1 kg
√ 1 flinke ui
√ 2 tenen knoflook
√ 1 liter groentebouillon *
√ 2 el miso *
√ 100 g aubergine
√ 1 el Salade de Pecheur vlokken *
√ 1 rode ui
√ 2 el tamari *
√ 2 cm verse gember, geraspt
√ 2 lente-uitjes
√ 6 el olijfolie *
√ peper en zout *      * te bestellen op puurmieke.nl

Verwijder de zaden en draden uit de pompoen en snijd hem in blokjes. Bekleed een 
bakplaat met bakpapier, verdeel de pompoenblokjes over de bakplaat, besprenkel ze 
met 2 eetlepels olijfolie en bestrooi ze met peper en zout naar smaak.
Schuif de bakplaat iets boven het midden in de oven, stel de oven in op 220°C 
en rooster de pompoenblokjes 20 tot 30 minuten, tot ze goudbruin en gaar zijn. 
Schep ze tijdens het roosteren af en toe om.

Snipper de ui en de knoflook. Verhit 2 eetlepels olijfolie in een ruime kookpan en fruit 
de ui en knoflook zachtjes, tot de ui glazig is. Voeg dan de pompoenblokjes en de 
groentebouillon toe en breng de soep aan de kook. Laat deze kort koken en pureer dan 
de soep met een staafmixer, roer de miso erdoor en breng hem verder op smaak met 
peper en zout.

Snijd de aubergine in kleine blokjes en snipper de rode ui. Doe deze, samen met de 
Salade de Pecheur vlokken, de tamari en 2 eetlepels olijfolie in een kleine steelpan en 
verhit op laag vuur. Voeg ook de geraspte gember toe en roerbak alles zachtjes tot de 
aubergine gaar en de ui zacht is.

Snijd ondertussen de lente-uitjes 
in ringetjes.

Schep de soep in kommen, verdeel er wat van het auberginemengsel over 
en strooi er nog wat lente-uitjes over. Smakelijk eten!

Pompoensoep

Voor 1,6 liter soep

Wist je dat...
Miso een sojapasta is met bruine rijst (ongepasteuriseerd)? 
Miso is een traditioneel gefermenteerd sojaproduct 
(minimaal 12 maanden in 100 jaar oude cederhouten vaten) 
uit Japan. Heerlijk om door de soep heen te doen voor een 
hartige smaak. 

Op puurmieke.nl verkopen we bewust geen ongefermenteerde soja omdat ik 
vanuit mijn opleiding voor Trainer Hormoonfactor heb geleerd dat dit niet gezond 
voor je is. Gefermenteerde soja is hier een uitzondering op. Fermentatie zorgt 
namelijk voor de ontwikkeling van gezonde bacteriën die goed zijn voor de 
darmflora, spijsvertering en immuunsysteem.

Olijfolie met 'health claim' certificaat

extra spaarpunten+10

https://www.puurmieke.nl/olijfolie-premium-extra-virgin-500ml.html
https://www.puurmieke.nl/olijfolie-premium-extra-virgin-500ml.html
https://www.puurmieke.nl/voeding/kruiden-specerijen-en-zouten/bouillon/
https://www.puurmieke.nl/terrasana-genmai-miso-sojapasta-met-bruine-rijst-3.html
https://www.puurmieke.nl/lima-salade-du-pecheur-vlokken-40g.html
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=tamari+sojasaus+250ml
https://www.puurmieke.nl/voeding/olien-en-vetten/olijfolie/
https://www.puurmieke.nl/zwarte-peper-gemalen-30gr-bio.html
https://www.puurmieke.nl/voeding/kruiden-specerijen-en-zouten/wereld-zout/
https://www.puurmieke.nl/terrasana-genmai-miso-sojapasta-met-bruine-rijst-3.html
https://www.puurmieke.nl/terrasana-genmai-miso-sojapasta-met-bruine-rijst-3.html
https://www.puurmieke.nl/blogs/blog/de-eerste-olijfolie-met-een-healthclaim/
https://www.puurmieke.nl/olijfolie-premium-extra-virgin-500ml.html
https://www.puurmieke.nl/olijfolie-premium-extra-virgin-500ml.html
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Extra Virgin Kokosolie 

Met trots 
presenteren wij:

Met onze eigen producten streef ik ernaar om iedereen op een eerlijke en betrouwbare 
manier te kunnen helpen en de beste producten te kunnen aanbieden. Alle producten 
worden door mij persoonlijk nagekeken en zijn altijd glutenvrij, lactosevrij, sojavrij, 
gistvrij, GMO-vrij en BPA-vrij. Tevens zijn alle 
producten vrij van geraffineerde suikers en 
slechte e-nummers. Zo ook onze eigen kokosolie.

Puur Mieke kokosolie
Kokosolie is een zeer veelzijdig product. 
De olie wordt veel gebruikt in de keuken, omdat je 
er goed mee kunt bakken, braden en frituren dankzij het hoge rookpunt van +/- 177°C.

Waarom kiezen voor de pure kokosolie van Puur Mieke?
√ De kokosolie wordt gewonnen uit het verse vruchtvlees van rijpe kokosnoten.
√ Afkomstig van gecontroleerde biologische teelt.
√ Traditioneel met de hand geoogst en gesorteerd.
√ Van oogsten tot persen binnen 24 uur.
√ Onbewerkt om de voedingsstoffen zo goed mogelijk te behouden.
√ Koud geperst (<40 °C).
√ Ongebleekt en ongeraffineerd.
√ Géén toevoegingen en vrij van chemicaliën.

Wist je dat je kokosolie ook kunt gebruiken voor persoonlijke verzorging? 
Gebruik het bijvoorbeeld als een haarmasker of verzorging van droge  
puntjes, als gezichtsverzorging of -reiniging. Kokosolie is ook perfect voor  
de droge huid.

Puur Mieke - Kokosolie 500ml €9,95

kokosolie

Kokosolie is antibacterieel en 

ontstekingsremmend, daardoor 

kan het  kleine irritaties en 

verwondingen helpen herstellen. 

https://www.puurmieke.nl/kokosolie-extra-virgin-koud-geperst-500.html
https://www.puurmieke.nl/kokosolie-extra-virgin-koud-geperst-500.html
https://www.puurmieke.nl/kokosolie-extra-virgin-koud-geperst-500.html
https://www.puurmieke.nl/kokosolie-extra-virgin-koud-geperst-500.html
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Als je weerstand en immuunsysteem goed zijn kan je 
lichaam een onverhoopt virus of bacterie beter bestrijden. Gezond eten en bewegen 
is het uitgangspunt, maar daarbij kan een extra vitamine supplement geen kwaad. 
Ik heb een paar mooie producten en simpele tips voor je verzameld.

Weerstand-Boosters
Vitamine C ondersteunt de normale 
werking van het immuunsysteem.

Deze supplementen van Royal Green:
√ 100% vegetarisch & veganistisch
√ Van nature glutenvrij 
 Verkrijgbaar vanaf €20,95!

Vitals - Gummies 60 stuks €19,95  €17,95

10% KORTING

Zink en Koper
Het immuunsysteem is het afweersysteem van jouw lichaam en 
ondersteunt jouw gezondheid. Geef jouw lichaam dat extra steuntje
in de rug met nano zink en nano zink & koper. Zowel zink als koper 
helpen de normale werking van het immuunsysteem en leveren een 
bijdrage aan de bescherming van cellen tegen oxidatieve schade. 
Zink is ook goed voor het celdelingsproces.

Gebruik nano zink bij tekorten en als weerstandsbooster gedurende 1 á 2 maanden. 
Ga daarna over op nano zink & koper. 
 Meer weten over deze producten? Bezoek www.nanomineralen.nl

The Health Factory - Nano Zink & Koper 200ml €33,- 

Acerola 
De meest vitamine C rijke vrucht ter wereld.
De bes lijkt iets op een kers, vandaar de naam 
Acerola kers. De bes zit bomvol vitamine C, 
het gehalte is 30 keer hoger dan in sinaasappels.

Naast vitamine C bevat Acerola ook andere belangrijke vitaminen, 
zoals vitamine A, B1, B2, B3, en mineralen, zoals calcium, ijzer, 
fosfor, kalium en magnesium.

√ Verhoogt de ijzeropname
√ 100% pure Acerola

APB Holland - Acerola 90 capsules €24,95!

Vitamine D3 & K2
Mijn favoriete vitamine D supplement. In de 
herfst- en wintermaanden (september t/m maart) 
is er gewoonweg te weinig zonlicht voor het 
lichaam om genoeg vitamine D aan te maken.

√ Een positieve invloed op het immuunsysteem
Verkrijgbaar vanaf €22,95!

De 'r' zit weer in de maand

Vitals Vitamine C + D3 Gummies
 Een gecombineerd vitamine C en vitamine D3 supplement in 
 een heerlijke gummy met bosvruchtensmaak. In de vorm van 
 een beertje is het bij uitstek geschikt voor kinderen.
 Zelfs mijn veeleisende pubers vinden ze heerlijk.

√ 100% vegan
√ Dagelijkse dosis vitamine C en D3 

Innemen op een lege maag. Ik eet elke dag 1 of meerdere teentjes, zo uit het potje of door mijn avondeten. 

 Floky Zwarte knoflook
 De gezonde eigenschappen van knoflook zijn nog steeds 
 aanwezig, maar de knoflookgeur en smaak niet. Het versterkt 
 je afweersysteem, zit vol met antioxidanten, 
 aminozuren en polyfenolen. 
 Dat geeft je lichaam en 
immuunsysteem een flinke boost!

√ Uniek en zacht van smaak, smeuïg van textuur.
√ 100% biologisch

Floky - Zwarte knoflook teentjes €4,69 Wist je dit ook over vitamine C?
Ons lichaam kan vitamine C niet opslaan, waardoor een dagelijkse inname van 
deze vitamine noodzakelijk is en een boost geeft aan onze algehele gezondheid.

https://www.puurmieke.nl/supplementen/vitamines/vitamine-c/?limit=24&sort=default&brand=932792
https://www.puurmieke.nl/supplementen/vitamines/vitamine-c/?limit=24&sort=default&brand=932792
https://www.puurmieke.nl/supplementen/vitamines/vitamine-c/?limit=24&sort=default&brand=932792
https://www.puurmieke.nl/vitals-vitamine-c-d3-60-gummies.html
https://www.puurmieke.nl/supplementen/vitamines/vitamine-c/?limit=24&sort=default&brand=932792
https://www.puurmieke.nl/vitals-vitamine-c-d3-60-gummies.html
https://www.puurmieke.nl/vitals-vitamine-c-d3-60-gummies.html
https://www.puurmieke.nl/supplementen/nano-mineralen/nano-zink/
https://www.puurmieke.nl/supplementen/nano-mineralen/nano-zink/
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=cressana+60+vegicaps
https://www.puurmieke.nl/apb-holland-acerola-90-capsules.html
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=cressana+60+vegicaps
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=cressana+60+vegicaps
https://www.puurmieke.nl/apb-holland-acerola-90-capsules.html
https://www.puurmieke.nl/zwarte-knoflook-gepelde-teentjes-bio.html
https://www.puurmieke.nl/zwarte-knoflook-gepelde-teentjes-bio.html
https://www.puurmieke.nl/zwarte-knoflook-gepelde-teentjes-bio.html
https://www.puurmieke.nl/zwarte-knoflook-gepelde-teentjes-bio.html
https://www.puurmieke.nl/vitals-vitamine-c-d3-60-gummies.html
https://www.puurmieke.nl/supplementen/nano-mineralen/nano-zink/
https://www.puurmieke.nl/supplementen/nano-mineralen/nano-zink/
https://www.puurmieke.nl/apb-holland-acerola-90-capsules.html
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Kruidige balletjes van zoete aardappel

Een dagje zonder vlees? Probeer dan zeker eens deze heerlijke balletjes gemaakt 
van geroosterde zoete aardappel. Je brengt de balletjes op smaak met shoarmakruiden. 
Hierin zit onder andere koriander, paprika, kurkuma en knoflook. Dit maakt de balletjes 
lekker kruidig en warm van smaak.

De vegan tzatziki met munt en komkommer mag hierbij niet ontbreken. 
Deze dip is echt super simpel om te maken en de 
Edelgist geeft het een lekkere hartige smaak.

Voor de Tzatziki
√ 15 g havermout *
√ 35 g zonnebloempitten *
√ 60 g water
√ 3 - 5 g edelgist *
√ 1 teen knoflook
√ 2 g zout *
√ 10 g olijfolie *

Voor de balletjes
√ 500 g zoete aardappel
√ 3 - 4 tl shoarmakruiden *
√ 30 - 40 g kikkererwtenmeel *
√ 1 kleine rode ui
√ 20 g zonnebloempitten*
√ 2 el olijfolie en extra om in te bakken *
√ peper en zout *

Bereiding van de zoete aardappel balletjes
Was de zoete aardappel, snijd hem in blokjes van ongeveer 3 x 3 cm en verdeel deze 
over een met bakpapier beklede bakplaat. Besprenkel met de olijfolie en peper en zout 
naar smaak.
Schuif de bakplaat iets boven het midden in de oven, stel de oven in op 200°C en 
rooster de zoete aardappelblokjes in ongeveer 30 minuten goudbruin en gaar. 
Schep ze af en toe een keer om.

Laat de zoete aardappelblokjes wat afkoelen en pureer ze dan samen met de 
shoarmakruiden en het kikkererwtenmeel. Breng de zoete aardappelpuree op 
smaak met eventueel peper en zout en eventueel extra shoarmakruiden.

Pel en snipper de ui. Hak de zonnebloempitten grof. Roer de ui en de zonnebloem-
pitten door de zoete aardappelpuree. Laat de puree in de koelkast minimaal 1 uur 
opstijven.

Vorm dan balletjes van de zoete aardappelpuree. Verhit een klein beetje olijfolie in 
een koekenpan en bak hierin de zoete aardappelballetjes (eventueel in gedeelten) 
mooi bruin. Let op, dit gaat vrij snel!

Bereiding van de vegan Tzatziki
Doe de havermout, de zonnebloempitten en 60 g water in een afsluitbaar bakje en laat 
dit bij kamertemperatuur minimaal 3 uur weken (langer kan ook, zet het bakje dan in 
de koelkast).

Rasp de komkommer en laat hem wat uitlekken in een vergiet.
Pureer de geweekte havermout en zonnebloempitten samen met de edelgist, de 
knoflook, het zout, de olijfolie en het water.

Hak de munt grof en roer hem samen met de komkommer door de havermout-
zonnebloempittenpuree. Breng de tzatziki eventueel op smaak met peper en zout.
Serveer de balletjes samen met de tzatziki. Smakelijk!

√ 30 g water
√ 300 g komkommer
√ 1 - 2 el verse munt

https://www.puurmieke.nl/havermout-400-gram-biologisch.html
https://www.puurmieke.nl/gepelde-zonnebloempitten-400-gram-biologisch.html
https://www.puurmieke.nl/edelgistvlokken-60g-bio.html
https://www.puurmieke.nl/voeding/kruiden-specerijen-en-zouten/wereld-zout/
https://www.puurmieke.nl/voeding/olien-en-vetten/olijfolie/
https://www.puurmieke.nl/het-blauwe-huis-shoarmakruiden-30g-bio.html
https://www.puurmieke.nl/biologisch-kikkererwtenmeel-275.html
https://www.puurmieke.nl/gepelde-zonnebloempitten-400-gram-biologisch.html
https://www.puurmieke.nl/voeding/olien-en-vetten/olijfolie/
https://www.puurmieke.nl/voeding/kruiden-specerijen-en-zouten/wereld-zout/
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Speciaal voor jou!
Wij willen jou als onze vaste klant er als eerste op attenderen dat de (h)eerlijke 
december chocolade weer op voorraad komt! Rondom de feestdagen hebben we 
mooie met praline gevulde Sinterklazen, vrolijke Sint en Pietjes, heerlijke Letters én 
sinds dit jaar is er ook een allergeenvrije 
cadeauverpakking met 6 
vrolijke sint figuurtjes.

Kortom: We hebben een 
uitgebreide selectie "melk" én puur!

Onze voorraad zal vanaf half oktober as. weer helemaal aangevuld zijn.

 Alle chocolade is:
 √ Lactosevrij
 √ Geraffineerde suikervrij
 √ Sojavrij
 √ Biologisch
 √ Veganistisch

PS. De chocolade van Magic is compleet allergenenvrij, dus 
ook geschikt voor mensen met een notenallergie!

TIP: Speciaal voor de kerstdagen zijn er ook grappige kerstfiguurtjes verkrijgbaar. 
En als je er geen genoeg van kunt krijgen zijn er het hele jaar door repen, pralines 
en is er zelfs een overheerlijk zeebanket verkrijgbaar.

                                                                          Verkrijgbaar vanaf €2,19!

Overheerlijke kruidnoten
De meeste van jullie kennen het probleem wel. 
Een kruidnoot in de winkel vinden die én glutenvrij is, 
maar ook suiker- en lactosevrij, is haast onmogelijk. 

Vorig jaar zijn deze overheerlijke kruidnoten op ons 
pad gekomen. Ik ben erg blij dat we ze in de aanloop 
naar de decembermaand ook dit jaar weer aan jullie 
aan mogen bieden!

Heerlijke kruidnoten waar iedereen van 
kan genieten. Gemaakt van 3 verschillende 
glutenvrije granen en gezoet met kokosbloesemsiroop.

√ Glutenvrij     √ Lactosevrij     √ Zonder geraffineerde suikers     √ Biologisch     √ Vegan   

Kruidnoten 150 gram voor slechts €2,99!

Aftellen met fruitsnacks
Verantwoord aftellen tot aan kerst dat kan met de 
adventskalender van Fruitfunk! Elke dag een nieuw 
vakje met een heerlijk fruitsnackje. Verkrijgbaar in: 
√ Paw Patrol 
√ Unicorn
√ Peppa Pig

De fruitsnacks zijn gemaakt van fruit, zonder 
toegevoegde suikers. Dit jaar is de kalender 
gevuld met 5 verschillende soorten traktaties, 
zodat elke dag een echte verrassing blijft. 

 1 kalender voor slechts €5,99!

Sinterklaas December Kruidnoten

OP = OP Advent

https://www.puurmieke.nl/sint/sint-chocolade/
https://www.puurmieke.nl/kerst-4464752/kerst-chocolade
https://www.puurmieke.nl/kruidnoten-150g-bio.html
https://www.puurmieke.nl/kruidnoten-150g-bio.html
https://www.puurmieke.nl/kruidnoten-150g-bio.html
https://www.puurmieke.nl/sint/adventskalender/
https://www.puurmieke.nl/sint/adventskalender/
https://www.puurmieke.nl/sint/
https://www.puurmieke.nl/kruidnoten-150g-bio.html
https://www.puurmieke.nl/sint/adventskalender/
https://www.puurmieke.nl/kruidnoten-150g-bio.html
https://www.puurmieke.nl/sint/adventskalender/


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/

