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Zero Waste

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 ons eigen recepten e-book én krijg wekelijks leuke tips, 
gezonde recepten en acties. 

Hallo kerst 2021
Beste lezer, 

En toen was het alweer bijna kerst, wat gaat de tijd snel. Met alle lichtjes in het donker, 
gaan we weer een gezellige tijd tegemoet. Allereerst wil ik jou bedanken voor je 
vertrouwen in Puur Mieke. We zijn natuurlijk niets zonder al onze lieve klanten en 
daar zijn we met het hele team enorm dankbaar voor. 
Met veel plezier hebben we dan ook een extra dik magazine voor je gemaakt met 
mooie cadeautips en acties, want in deze toch al dure tijd zijn aanbiedingen natuurlijk 
erg welkom. Een leuk cadeau idee voor de kerst zijn die mooie zoutlampen. Ik heb ze 
thuis altijd aan en het is zo’n sfeervol licht. Zoek je nog een cadeau voor mannen? 
Bekijk dan eens de fijne verzorgingsproducten die we speciaal voor mannen hebben.
Met het oog op het nieuwe jaar en een gezonde toekomst zetten we ook de zero waste 
producten in het licht. Daarom krijg je bij een potje tandenpasta tabletten nu ook nog 
eens een bamboe tandenborstel cadeau. Dat maakt het geven extra leuk.

Mocht je al bezig zijn met inspiratie opdoen voor je kerstdiner, we hebben met zorg 
een overheerlijk menu samengesteld voor een geslaagd kerstdiner. 
Zelf ga ik lekker genieten van de lichtjes en de kaarsjes met de kerst en ik hoop dat jij 
ook fijne warme dagen hebt. Ik wil je in ieder geval hele fijne dagen wensen en een 
heel gezond 2022! 

Veel leesplezier,
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Fluoride vrije

Lichaamsverzorging

100% natuurlijk &

Happy Tabs Verkrijgbaar vanaf €8,95

Happy Tabs

Plasticvrij poetsen is nog nooit zo makkelijk geweest!

Happy Tabs is een zero waste alternatief van Hollandse bodem 
√ Plasticvrij
√ Zero Waste dankzij de herbruikbare glazen potjes
√ Reis vriendelijk. Het glazen potje mag mee in de koffer en hoeft niet geseald te
    worden in een plastic zakje, zoals reguliere tandpasta's.

Het geheim voor een 
gehydrateerde huid

Deze 7-delige geschenkset bevat o.a.
showergel, body scrub en pearly mist,
met daarbij samples & goodies!

√ Milde texturen, voor elk huidtype geschikt
√ Uitsluitend gebruik van natuurlijk geurstoffen
√ Gepatenteerde en wetenschappelijk bewezen 
    actieve ingrediënten uit zeewieren

Oceane Giftbox is nu slechts €59,- €44,90
Nu met gratis bamboe tandenborstel 
t.w.v. €3,95 bij de aanschaf van Happy Tabs

Als enige in Nederland 
COSMOS NAT gecertificeerd!
De zepen zijn plantaardig, zonder chemische toevoegingen, 
kleurstoffen, parfum, palmolie, oplos- of conserveringsmiddelen. Duurzaam, milieu-
vriendelijk, geheel biologisch afbreekbaar en hypoallergeen. Oftewel 100% natuurlijk.

 De mooiste klassieker voor je huid
 Prachtige, handgemaakte zepen uit Syrië met olijfolie en 
 laurierbes die mild reinigen en de huid tot rust brengen. 
 Ook wel "Cleopatra's zeep" of "groen goud" genoemd.
 √ Laurierbes heeft een ontsmettende werking die huid-
     problemen als psoriasis, eczeem en acné kan verlichten. 
 √ Milde reiniging, die uitdroging tegengaat. 
 √ Heerlijk en veilig als babyzeep.

Aleppo is nu verkrijgbaar vanaf slechts €5,50 €4,95!

10% KORTING

Océane

24% KORTING

https://www.puurmieke.nl/oceane-luxe-giftbox-7-delig.html
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=aleppo
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=happy+tabs
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=happy+tabs
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=happy+tabs
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=happy+tabs
https://www.puurmieke.nl/oceane-luxe-giftbox-7-delig.html
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=aleppo
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=aleppo
https://www.puurmieke.nl/oceane-luxe-giftbox-7-delig.html
https://www.puurmieke.nl/oceane-luxe-giftbox-7-delig.html
https://www.puurmieke.nl/oceane-luxe-giftbox-7-delig.html
https://www.puurmieke.nl/oceane-luxe-giftbox-7-delig.html
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Kaerel Skin Care

Piroche

Kaerel skin care is de crap free verzorgingslijn voor 
mannen. Tevens hebben ze mooie giftsets om met 
de feestdagen cadeau te doen. #crapfreeforall

Kaerel Skin Care Verkrijgbaar vanaf €8,99

ATTITUDE

15% KORTING
Face Care Set is nu slechts €42,50 €36,13

Gezichtsverzorging
Rosalpina & Alpine Herbs
Plantaardige stamcellen van de Alpenroos helpen de huid zichzelf te beschermen 
tegen de schadelijke gevolgen van klimaatveranderingen en vergroten de natuurlijke 
afweer en weerstand van de huid. 
Rosalpina is de meest effectieve Age-protection formule die momenteel beschikbaar is   
dankzij de Alpenroos i.c.m. geselecteerde ingrediënten uit gecontroleerde biologische 
teelt.  Bestrijd huidveroudering nu op een 100% natuurlijke manier.

Face Care Travel Set:
√ Gentle Scrub
√ Cleansing Cream
√ Tonic Lotion

Deze set gaat minimaal 4 weken 
mee bij dagelijks 2x reinigen.

ATTITUDE Super Leaves Deodorant
Deze natuurlijke deodorant is gemaakt van niet-giftige ingrediënten 
zoals arrowroot en maïzena en zit in een 100% plasticvrije verpakking. 

             Bekijk alle aanbiedingen van ATTITUDE direct:

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.    
   Verzorg jouw kind op een natuurlijke manier met o.a. een
   2-in-1 shampoo & body wash, een geurvrije luier zink 
   crème, een antiklit haarspray en een hydraterende lotion.
                  Bestel ATTITUDE Little Leaves nu met 20% korting.

20% KORTING

20% KORTING

25% KORTING

Verzorging voor

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 1.174.473 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.

ATTITUDE Super Leaves Verzorging
>> Bodywash, shampoo, conditioner en handzeep. Helpen bij herstellen, verbeteren, 
stimuleren en doeltreffend beschermen van alle soorten haar en huid. 

√ Hypo-allergeen, 
√ 100% plantaardig en mineraal
√ Veganistisch
√ CO2 neutraal
√ Gecertificeerd milieuvriendelijk

        Bestel ATTITUDE Verzorging nu met 25% korting.

Ook voor 
mannen!

https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=kaerel+skin
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=kaerel+skin
https://www.puurmieke.nl/piroche-cosmetiques-face-care-travel-set-rosalpina.html
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=kaerel+skin
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=kaerel+skin
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=kaerel+skin
https://www.puurmieke.nl/brands/attitude/
https://www.puurmieke.nl/piroche-cosmetiques-face-care-travel-set-rosalpina.html
https://www.puurmieke.nl/piroche-cosmetiques-face-care-travel-set-rosalpina.html
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OP = OP

√ 40 g bakbananenmeel *
√ 20 g kokosolie (vloeibaar / gesmolten) *
√ 30 g kokosbloesemsiroop * of ahornsiroop * 
√ 1 tl kaneel * of koekkruiden * 
 * te bestellen op puurmieke.nl

Verwarm de oven voor op 170 graden (heteluchtoven).

Smelt de kokosolie en meng met een spatel alle ingrediënten in een mengkom. Zodra 
je het niet meer goed met de spatel kunt mengen, kun je het met je handen verder 
kneden. Je moet er met je handen eenvoudig een bal van kunnen maken zonder dat 
het deeg blijft plakken aan je handen.

Blijft het wel plakken? Voeg dan een klein beetje meel toe. Leg het bakpapier op 
de bakplaat en maak van het deeg koekjes van een paar millimeter dik. Je kunt dit 
eventueel met behulp van leuke uitsteekvormpjes doen.

Bak de kerstkoekjes in de oven voor circa 12 minuten of totdat ze goudbruin zijn. 
Iedere oven is anders dus het is goed om tussentijds even te controleren of ze niet te 
snel te bruin worden. 

Haal de koekjes voorzichtig uit de oven en laat ze afkoelen 
op een rooster zodat ze knapperig worden.

We hebben ook dit jaar weer overheerlijke 
lactose- en glutenvrije chocolade, waar 
iedereen van kan én mag genieten.

Kerstkoekjes

Bakbananenmeel is een glutenvrij meel dat door zijn 
neutrale smaak uitermate geschikt is voor het bakken 
van onder andere brood, taarten en pannenkoeken. 
Door het hoge zetmeel gehalte kan je doorgaans 
40% minder meel gebruiken ten opzichte van andere 
bloem of meelsoorten. Daarnaast is dit meel van nature 
laag in aanwezige suikers: 2,8 g per 100 g. 

Bekijk hier direct al onze recepten met Bakbananenmeel:

Bakbananenmeel

Chocolade van Wiloco
 De inmiddels bekende Belgische chocolade Kerstfiguurtjes 
 van Wiloco zijn weer bij ons te bestellen.
 
 Deze heerlijke chocolaatjes zijn niet alleen biologisch en gezoet 
 met kokosbloesemsuiker, maar ook gluten- én lactosevrij!
 
  De vegan chocolaatjes zijn verpakt in een zakje 
  met +/- 22 stuks en verkrijgbaar in de smaken: 
  'Melk' en Puur. 

 150 gram voor slechts €5,99!

Cocoasticks
Maak eenvoudig gezonde, 
warme chocolademelk.

 Bestel nu voor €2,75!

Magic Chocolade
Dit jaar nieuw in ons 
assortiment zijn de 
3 vrolijke Kerst-
figuurtjes van Magic.

Magic chocolade is 
100% allergenenvrij, gemaakt van 
de meest natuurlijke ingrediënten: 
pure cacao, kokosbloesemsuiker en 
kokosmelkpoeder. maar met de volle 
smaak van chocolade.
Leuk om te krijgen, maar ook 
erg leuk om kado te geven.

Bestel nu voor €2,19!

Kerst

https://www.puurmieke.nl/chocolade-kerst-figuurtjes-47-cacao-allergenenvrij.html
https://www.puurmieke.nl/voeding/melen/?limit=24&sort=default&filter%5B%5D=559709&brand=3897734
https://www.puurmieke.nl/kokosolie-extra-virgin-koud-geperst-500.html
https://www.puurmieke.nl/coconut-secret-coconut-secret-raw-coconut-nectar-3.html
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=ahorn+250ml
https://www.puurmieke.nl/het-blauwe-huis-ceylon-kaneelpoeder-30g-bio.html
https://www.puurmieke.nl/het-blauwe-huis-koekkruiden-30g-bio.html
https://www.puurmieke.nl/voeding/melen/?limit=24&sort=default&filter%5B%5D=559709&brand=3897734
https://www.puurmieke.nl/voeding/melen/?limit=24&sort=default&filter%5B%5D=559709&brand=3897734
https://www.puurmieke.nl/blogs/recepten/tagged/bakbananenmeel/
https://www.puurmieke.nl/blogs/recepten/tagged/bakbananenmeel/
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=kerstfiguur
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=kerstfiguur
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=kerstfiguur
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=kerstfiguur
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=kerstfiguur
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=cacaosticks
https://www.puurmieke.nl/chocolade-kerst-figuurtjes-47-cacao-allergenenvrij.html
https://www.puurmieke.nl/chocolade-kerst-figuurtjes-47-cacao-allergenenvrij.html
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https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=cacaosticks
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Zoutlampen

Boneco

Bijna alle ziektes en kwaaltjes worden veroorzaakt of verergerd door stress. 
Hoe meer fysieke of mentale stress, hoe meer magnesium je verbruikt. 
En met een lager magnesiumniveau in je cellen ben je weer gevoeliger 
voor stress. Zo kom je in een vicieuze cirkel terecht. 

 Speciaal voor de feestdagen ontvang je nu 
 20 extra spaarpunten bij de aanschaf van 
 een liter fles Nano Magnesium twv €60,-.

Ervaar minder stress met magnesium

In de knusse wintermaanden brengen we veel tijd 
binnen door. Een gezonde luchtkwaliteit is dan extra 
wenselijk. Een te droge lucht kan bijvoorbeeld zorgen 
voor droge ogen en een verstopte neus, maar wist je 
ook dat het bestaande gezondheidsproblemen kan 
verergeren?

De Boneco H300 bevochtigd niet alleen je leefruimte, 
maar zuivert de lucht ook van tabaksrook, zwevend 
huisstof, schilfers van huisdieren en siervogels, smog, 
pollen, bacteriën en chemische geurstoffen (fragances). 

√ Ingebouwde aromaverdamper
√ Vaatwasserbestendige onderdelen
 √ Bereik tot 150m3

 √ Fluisterstil <25 dB
Boneco H300 €389,-

Luchtbevochtiger &

extra spaarpunten+20

ÉÉN WEEK LANG

GOED
SNOEPEN
www.weekvansnoepgoed.nl
In de week van 17 t/m 23 januari dagen wij jou uit om één week lang verantwoord te 
snoepen en snacken. Ons doel is jou te laten zien dat je ook dan heerlijk kunt genieten. 
Snoepgoed wordt Snoep Goed! Ga jij (samen met je gezin) de uitdaging aan? 

Schrijf je in op de website www.weekvansnoepgoed.nl. 
Ontvang gratis het ‘Snoep Goed Magazine’, kortingen en handige tips. 

@weekvansnoepgoed   
#iksnoepgoed

We hebben ons sfeervolle assortiment Himalaya zoutlampen sinds kort uitgebreid met 
prachtige grijze en witten stenen. Alle met van het kwaliteitsmerk 
Selnature. De lampen zijn gemaakt van meer dan 250 miljoen jaar 
oud kristalzout uit het Himalayagebergte, waardoor elke 
lamp uniek is en een mooi, zacht licht geeft.

Waarom een zoutlamp in huis halen?
√ vermindert nare geurtjes en zuivert de lucht 
√ gaat straling tegen en geeft energie
√ voor een betere kwaliteit van slapen
√ zorgt voor een goed humeur  
    en een betere concentratie
√ voor verbetering van de 
    algehele gezondheid

Himalaya Zoutsteenlampen
Nu verkrijgbaar vanaf €8,95 €8,05

Nu met 10% korting

https://www.puurmieke.nl/non-food/zoutlampen/
https://www.puurmieke.nl/luchtbevochtiger-en-luchtreiniger-2-in-1-h300.html
https://www.puurmieke.nl/nano-magnesium-1000ml-colloidale-nano-mineralen.html
https://www.puurmieke.nl/luchtbevochtiger-en-luchtreiniger-2-in-1-h300.html
https://www.puurmieke.nl/luchtbevochtiger-en-luchtreiniger-2-in-1-h300.html
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https://www.puurmieke.nl/nano-magnesium-1000ml-colloidale-nano-mineralen.html
https://www.puurmieke.nl/nano-magnesium-1000ml-colloidale-nano-mineralen.html
https://www.puurmieke.nl/nano-magnesium-1000ml-colloidale-nano-mineralen.html
https://www.weekvansnoepgoed.nl/ik-snoep-goed
https://www.weekvansnoepgoed.nl/ik-snoep-goed
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https://www.puurmieke.nl/non-food/zoutlampen/
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Ghee Easy

Ghee is rijk van smaak
Wil jij gezond genieten van alle verse 
groenten die op je bord liggen? Bak ze dan 
kort, op hoog vuur in de zuivere geklaarde 
boter van Ghee Easy. Hierdoor blijven ze 
knapperig en fris en smaakt het nog echt 
vers. Door het verwijderen van de eiwitten 
is deze boterolie lactosevrij en vrij van 
caseïne. Superlekker en gezond! 
Verkrijgbaar in verschillende maten en 
heerlijke smaakvariaties. Zo hebben we 
ook Geiten Ghee, Coconut Ghee en 
Rozemarijn Ghee. Voor ieder wat wils dus!

Verbetert de spijsvertering
Ghee zorgt ervoor dat goede stoffen beter 
in je lichaam worden opgenomen, en dat 
afvalstoffen goed worden afgevoerd. In 
de Indiase Ayurveda leer is Ghee om die 
reden al duizenden jaren hét centrale vet.

Ghee bevat de essentiële vetzuren 
omega-3 en omega-9 én bevat de 
vitamines A, D, E en K.

Hoge verbrandingstemperatuur
Met Ghee zul je geen last hebben van 
rokende boter door het hoge verbrandings-
punt van maar liefst 250°C. Verbrand vet 
is niet gezond, en daarnaast wordt je eten 
er niet lekkerder van! Ghee kan gebruikt 
worden in plaats van alle andere
soorten bakvet zoals (kokos)olie en boter.

Ghee Easy is verkrijgbaar vanaf €3,38 €2,87

Geen caseïne

15% KORTING

√ 1kg stoofpeertjes
√ 150 g verse cranberries
√ 50 ml diksap *  te bestellen op puurmieke.nl
√ 200ml water 

Schil de stoofpeertjes, laat ze naar wens heel of snijd ze in vieren en verwijder het 
klokhuis. Doe de stoofpeertjes samen met de cranberries, het water en het appeldiksap 
in een pannetje.

Breng het vocht aan de kook en laat de peertjes 40 minuten op laag vuur koken met 
het deksel op de pan. Laat de peertjes daarna nog 20 minuten op laag vuur koken 
zonder deksel, zodat het vocht deels verdampt. Haal de peertjes uit de pan en zet ze 
even apart.
Pureer de cranberries met de rest van het vocht zodat een gladde saus ontstaat.
Serveer de peertjes in een schaal of kleine schaaltjes, met de saus erbij. 

De peertjes zijn zowel warm als op kamertemperatuur lekker.

Stoofpeertjes 
met cranberrysaus

https://www.puurmieke.nl/brands/ghee-easy/
https://www.puurmieke.nl/brands/ghee-easy/
https://www.puurmieke.nl/brands/ghee-easy/
https://www.puurmieke.nl/brands/ghee-easy/
https://www.puurmieke.nl/your-organic-nature-diksap-appel-500ml.html
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Wat moet ik dit jaar toch weer kopen? Wij helpen je dit jaar graag aan wat inspiratie.
Scan eenvoudig de QR-code voor de duurzaamste producten mét de mooiste verhalen.

Kerst

Veel biologische theemerken op de markt gebruiken natuurlijke 
aroma’s waardoor je niet de echte kruiden, planten, fruit en
bloemen in de thee proeft. Royal Green gebruikt alleen 100% 
echte ingrediënten en gebruikt nooit (natuurlijke) aroma’s, 
parfums of smaakversterkers. Je zult de echte smaak van 
de gebruikte kruiden en planten ervaren. Altijd!

Daarbij zijn de theezakjes van Royal Green gemaakt van ongebleekt papier, 
vrij van nietjes en 100% biologisch afbreekbaar. 

Bestel deze overheerlijke thee nu met 20% korting, nu van €2,99 voor €2,39!

Vegan Milker voor €39,95
Maak in 5 minuten vegan melk van 
noten en zaden.

Cadeauset voor €28,50
18 speciaal voor jouw 
geselecteerde Werfzeepjes.

Deze handcrème op basis van aloë vera en calendula is geschikt 
   voor de meest gevoelige huid. Hij trekt echt supersnel in en 
  heeft een aangename lichte geur.
 
Earth Line huidverzorging staat voor duurzaamheid en milieu. 
De producten zijn gegarandeerd vrij van microplastics en 
voeren met trots het logo ‘Zero plastic inside’!  
 
  Earth Line is verkrijgbaar vanaf €9,95!

Een heerlijk begin van mijn 'verzorgings-ritueel'. 

Mooie, functionele glazen verpakking. Het licht je huid 

prachtig op (zelfs als je huid nog niet zo bruin is van 

de zon ) en geeft me een prachtige gezonde gloed. 

Wattenschijfjes voor €13,95
Inclusief waszak, 100% katoen.

Herbruikbare watten-
staafjes voor €12,95

Anti-Aging Glow & Shine Spray 
voor €39,95

The Avocado Sock voor €19,95
Voor perfect gerijpte avocado's 
binnen 24-48 uur.

Bath-time Loofah voor €4,95
100% natuurlijke en biologisch afbreekbare spons, 
heerlijk om jezelf mee te wassen. 
100% plasticvrij.

https://www.puurmieke.nl/cadeauset-18-mini-zeepjes.html
https://www.puurmieke.nl/voeding/thee/?limit=24&sort=default&brand=932792
https://www.puurmieke.nl/voeding/thee/?limit=24&sort=default&brand=932792
https://www.puurmieke.nl/voeding/thee/?limit=24&sort=default&brand=932792
https://www.puurmieke.nl/voeding/thee/?limit=24&sort=default&brand=932792
https://www.puurmieke.nl/chufamix-notendrink-maker-vegan-milker.html
https://www.puurmieke.nl/chufamix-notendrink-maker-vegan-milker.html
https://www.puurmieke.nl/cadeauset-18-mini-zeepjes.html
https://www.puurmieke.nl/brands/earth-line/
https://www.puurmieke.nl/brands/earth-line/
https://www.puurmieke.nl/anti-aging-glow-and-shine-spray-50ml.html
https://www.puurmieke.nl/brands/earth-line/
https://www.puurmieke.nl/wasbare-wattenschijfjes-10-stuks.html
https://www.puurmieke.nl/wasbare-wattenschijfjes-10-stuks.html
https://www.puurmieke.nl/herbruikbare-bamboe-wattenstaafjes-set-van-2.html
https://www.puurmieke.nl/herbruikbare-bamboe-wattenstaafjes-set-van-2.html
https://www.puurmieke.nl/rijp-snel-je-avocado-met-the-avocado-sock.html
https://www.puurmieke.nl/anti-aging-glow-and-shine-spray-50ml.html
https://www.puurmieke.nl/rijp-snel-je-avocado-met-the-avocado-sock.html
https://www.puurmieke.nl/scrub-pad-bath-time-loofah-1st.html
https://www.puurmieke.nl/scrub-pad-bath-time-loofah-1st.html
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Gluten- & Lactosevrij
Amuse

Cracker met aubergine kaviaar

Portobello met een vulling van gekaramelliseerde 
rode ui, dadel en rozemarijn

√ 2 aubergines √ 1,5 tl 'Visserssalade' * (oftewel zeepeterselie)
√ olijfolie * √ 1/2 el balsamicoazijn *
√ 1 grote ui, fijngesnipperd √ 1 el citroensap
√ 1 teentje knoflook, fijngehakt √ snufje Deens rookzout *
√ 1 el tomatenpuree * √ versgemalen peper *

Was de aubergines en halveer ze in de lengte. Leg ze met de open kant naar beneden 
op bakpapier op de bakplaat en laat in ong. 40 min. zacht worden in een voorverwarm-
de oven van 220 C.

Schraap het vruchtvlees uit de schil nadat ze wat zijn afgekoeld en snijd dit fijn. Verhit 
een scheut olijfolie in de koekenpan. Fruit hierin de ui ongeveer 5 min. tot hij goud-
bruin is. Voeg het vruchtvlees van de aubergine en de knoflook toe en roerbak totdat 
alle olie is opgenomen.

Voeg vervolgens de tomatenpuree, de visserssalade, balsamico en het citroensap toe. 

Bak dit nog even goed door, zodat alles mooi samenkomt.

Breng op smaak met Deens rookzout en zwarte peper. De 'kaviaar' moet een frisse, 
zurige en lucht zoutige smaak hebben.

Lekker op een schijfje courgette, op een blaadje witlof, in een wrap of op een cracker.

  * Te bestellen op puurmieke.nl

√ 4 portobello’s √ premium extra virgin olijfolie *
√ 1 teentje knoflook √ ½ eetlepel rozemarijn *
√ 2 grote rode uien √ ahornsiroop *
√ 6 dadels * √ balsamicoazijn *

* te bestellen op puurmieke.nl

Verwarm de oven voor op 200°C. Vet een ovenschaal in.

Pel en snipper de uien en het teentje knoflook. Ontpit de dadels en snijd ze klein. 
Verwarm een scheutje olie in de wok en fruit de ui met het knoflook. Voeg dadels en 
rozemarijn toe, en laat alles lekker zacht worden. Besprenkel met wat siroop en een 
klein scheutje balsamico.
Laat de stroop karamelliseren. Breng op smaak met wat grof zeezout.

Smeer de paddenstoelen in met olijfolie (boven- en onderkant) en leg ze in de oven-
schaal. Vul ze met het ui/dadelmengsel en laat ze in zo’n 10 tot 15 minuten in de oven 
goudbruin en gaar worden.

Eventueel kan je de portobello overstrooien met een Vegan Parmezaanse kaas. 
(Het recept hiervoor kan je terug vinden op onze website.)

 Liever geen alcohol, maar toch een overheerlijke 
 'cocktail' servereren?
 Maak nu gemakkelijk zelf de ultieme Virgin Mojito 
 met Firefly - Kiwi Lime & Mint. Samen met het  
 prachtige etiket is het een echte eye-catcher.
 
 Firefly 330ml €2,59 
 Verkrijgbaar in 5 overheerlijke smaken.

Voorgerecht

https://www.puurmieke.nl/visserssalade-35g-bio.html
https://www.puurmieke.nl/olijfolie-premium-extra-virgin-500ml.html
https://www.puurmieke.nl/kokosnoot-balsamico-azijn-350ml.html
https://www.puurmieke.nl/deens-rookzout-in-glazen-hervulbare-zoutmolen-105g.html
https://www.puurmieke.nl/de-nieuwe-band-tomatenpuree-100g-bio.html
https://www.puurmieke.nl/zwarte-peper-heel-30gr-bio.html
https://www.puurmieke.nl/olijfolie-premium-extra-virgin-500ml.html
https://www.puurmieke.nl/rozemarijn-20gr-bio.html
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=ahorn+250ml
https://www.puurmieke.nl/dadels-zonder-pit-400-gram-biologisch.html
https://www.puurmieke.nl/kokosnoot-balsamico-azijn-350ml.html
https://www.puurmieke.nl/firefly-fruitdrank-kiwi-lime-and-mint-330ml.html
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=firefly
https://www.puurmieke.nl/firefly-fruitdrank-kiwi-lime-and-mint-330ml.html
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=firefly
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NagerechtHoofdgerecht

Geroosterde kabeljauw met zwarte knoflook
√ 2 bevroren kabeljauwfilets  
√ 1 eetlepel zwarte knoflook puree *
√ 2 eetlepels olijfolie *
√ 1 theelepel sesamzaad *
√ 10 gram gedroogde shiitake *, gerehydrateerd              * Te bestellen op puurmieke.nl
 
Verwarm de oven voor op 230°C. Wel de shiitake 15-30 minuten in warm.

Spoel de bevroren vis schoon, dep droog en leg deze in een licht ingevette ovenschaal.

Roer de zwarte knoflook puree samen met de olijfolie en sesamzaad tot een smeuïg 
mengsel. Smeer dit op de bevroren filets en strooi de gewelde shiitake rondom de vis.

Plaats de filets in een ovenschaal en gaar deze in de oven gedurende 12-15 minuten, 
afhankelijk van de dikte van de vis. Als je filets aan de dikke kant zijn, kun je ze halver-
wege omdraaien.

Serveer de vis met lekkere rode rijst en je favoriete salade. Eet smakelijk!

Liever geen vis of vlees of wil meerdere kerstdagen een verrassend gerecht op tafel 
zetten? Bekijk dan eens de Mexicaanse Pulled Jackfruit met Avocadosaus 
óf de feestelijke Bloemkoolburger met pompoen en kikkererwten.

2 personen

Gezonde chocolademousse met avocado

√ 1 avocado   √ 1 grote eetlepel rauwe cacaopoeder *
√ 150 ml kokosmelk *   √ voor de garnering kokosrasp *
√ 4 vijgen *, abrikozen * of dadels * √ eventueel stukjes hazelnoten *

* te bestellen op puurmieke.nl

Ontpit de avocado en schep het vruchtvlees eruit met een lepel en doe die in een 
kommetje. Snij de abrikozen in stukjes en voeg die toe, voeg ook meteen de cacao-
-poeder toe en alvast de helft van de kokosmelk.

Gebruik de staafmixer om alles een glad geheel te maken en voeg langzaam alle 
kokosmelk toe. Mocht je nu eerder al vinden dat je dikheid goed is, dan laat je de 
laatste restjes kokosmelk achterwege.

Proef nu hoe je het vind en wil je hem wat zoeter hebben, voeg dan nog meer 
gedroogd fruit toe.

Als garnering gebruik je de kokosrasp en evt nog wat gehakte hazelnoten of natuurlijk 
noten naar keuze. 

 Wil je je gasten nog verrassen met iets lekkers voor 
 bij de koffie of thee?
 Dan is deze overheerlijke koolhydraatarme Keto 
 Brownie echt iets voor jou. Hij daarbij ook nog 
 eens super eenvoudig om te maken, met slechts 
 7 ingrediënten waarvan je de meeste wellicht  
 gewoon al in je keukenkastje hebt liggen.
 
 Scan de QR-code en ga direct aan slag:

https://www.puurmieke.nl/floky-zwarte-knoflook-puree-pasta-100g-bio.html
https://www.puurmieke.nl/olijfolie-premium-extra-virgin-500ml.html
https://www.puurmieke.nl/sesamzaad-ongepeld-400-gram-biologisch.html
https://www.puurmieke.nl/cook-shiitakes-gedroogd-20g-bio.html
https://www.puurmieke.nl/blogs/recepten/mexicaanse-pulled-jackfruit-met-avocadosaus/
https://www.puurmieke.nl/blogs/recepten/vegetarische-bloemkoolburgers-met-pompoen-en-kikke/
https://www.puurmieke.nl/blogs/recepten/tagged/kerst/
https://www.puurmieke.nl/bio-cacao-poeder-raw-100g.html
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=kokosmelk
https://www.puurmieke.nl/kokosrasp-rauw-400-gram-biologisch.html
https://www.puurmieke.nl/vijgen-gedroogd-400-gram-biologisch.html
https://www.puurmieke.nl/ongezwavelde-abrikozen-400-gram-biologisch.html
https://www.puurmieke.nl/dadels-zonder-pit-400-gram-biologisch.html
https://www.puurmieke.nl/hazelnoten-rauw-400-gram-biologisch.html
https://www.puurmieke.nl/blogs/recepten/keto-brownie/
https://www.puurmieke.nl/blogs/recepten/keto-brownie/
https://www.puurmieke.nl/blogs/recepten/keto-brownie/


Al onze producten zijn vrij van:
Gluten - Lactose

Slechte E-nummers

Geraffineerde suiker

GMO - Gist - Soja

De webwinkel voor al je

√ Gratis verzending vanaf €45,-
√ 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.


