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Beste lezer,
Inmiddels is het nieuwe jaar weer begonnen en hebben veel mensen goede voornemens
gemaakt. De vraag om mee te beginnen is natuurlijk of de goede voornemens reëel en
haalbaar zijn? Dat bepaalt de mate van het succes.
2 jaar geleden had ik als goed voornemen om iedere douchebeurt koud af te douchen
en dat doe ik nog steeds. Dit bevalt me erg goed. Soms is het even mijn mindset resetten
om die kraan om te draaien, maar als ik enkele seconden verder ben, ben ik erg blij dat ik
het weer heb gedaan.
Een goede gezondheid begint natuurlijk bij jezelf. Je kunt beter iedere dag kleine stapjes
zetten, dan ineens te hard willen gaan. Al die kleine stapjes leveren een blijvende
verandering op en daar heb je het meeste aan. We weten het allemaal wel, maar dan is
het ook een kwestie van doen en doorpakken. Vind een goede balans voor jezelf, ik denk
dat het daarmee begint. Dat werkt voor mij in ieder geval het beste.
In dit magazine geef ik je graag wat tips en gezonde recepten om mee aan de slag te
gaan. En niet alleen dat... Ik heb weer een mooie primeur voor je! Onze eigen Puur Mieke
supplementenlijn. Echte pure producten zonder vul- of bindmiddelen. We zijn er een
hele poos mee bezig geweest om de best opneembare varianten te krijgen. En dan zo
hoog mogelijk gedoseerd. Zo heb je echt profijt van je supplement. En dan ook nog eens
geproduceerd in Nederland. Je snapt dat ik er weer erg trots ben op dat dit is gelukt.
Verderop lees je er meer over.
Voor nu veel succes en hou vol. Namens mijzelf en mijn team wens ik je een gezond
en stralend 2022. 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 ons eigen recepten e-book én krijg wekelijks leuke tips,
gezonde recepten en acties.
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Supplementen
Gezonder leven, bewuster omgaan met voeding, meer sporten, vaker bewegen, meer
energie hebben en doen wat je echt leuk vind. Het zijn allemaal goede voornemens
waar we het nieuwe jaar weer vol goede moed mee starten.
2022 starten wij geweldig met een nieuwe unieke supplementenlijn! En dat
van de hoogste kwaliteit, geproduceerd op Nederlandse bodem. Supplementen
zijn een waardevolle manier om je te helpen in het bereiken van je doel én je goede
voornemen vol te houden.
Bekijk hieronder hoe onze supplementen in de hoogst mogelijke dosering en in de
best opneembare vorm jouw goede voornemen kunnen ondersteunen.

Wil je vaker sporten of gewoon meer bewegen?
		
Zoek een sportmaatje, gebruik een motiverende

		
		
		
		
		
		

app, plan een vast tijdstip om te wandelen of te
sporten en vooral belangrijk: ondersteun je lichaam.
Gebruik bv. een supplement als Ashwaganda voor
meer energie* en een supplement als Magnesium
voor een normale spierwerking, het opbouwen van
lichaamseiwit etc.

Wil jij bewuster eten?

Eet jij dagelijks gezonde voeding met
voldoende vitaminen en mineralen?
Of komt jou lichaam net iets tekort?
Kies bewust en vul je voeding waar
nodig aan met suppletie. Denk aan:
Vitamine C, Vitamine D3 & K2 of
mineralen als IJzer, Magnesium en Zink.
Bewuster eten kan ook minder eten zijn, wist je dat het supplement
Garcinia Cambogia de eetlust vermindert en de vetstofwisseling ondersteunt?*

Puur Mieke staat voor een gezonde lifestyle

Bewust eten en voldoende beweging dragen bij aan een fitter gezonder gevoel,
en hoe goed je het ook doet, in deze wintertijd is het ondersteunen van je weerstand
		
extra belangrijk!
		
Daarom bevat de nieuwe collectie van Puur Mieke o.a.
		
ook de volgende supplementen Echinacea, Quercitine,
		
Vlierbes, Zink. Deze supplementen staan van oudsher al
			 bekend als ondersteuners van ons immuumsysteem.*
			
Over onze capsules
			
Al onze capsules zijn koosjer en geschikt voor
			 vegetariërs. Daarbij worden ze gevuld met de hoogst
			 mogelijke dosering van het pure product en bevatten
			 ze geen vul- en bindmiddelen.
			 De capsules worden ook wel time-release capsules
			 genoemd, oftewel ze hebben vertraagde afgifte
			 waardoor ze zich pas openen in de darmen en de
			 voedingsstoffen efficiënter opgenomen kunnen
			 worden. Dit minimaliseert ook het risico op reflux.
		
			Onze supplementen zijn verkrijgbaar
			vanaf €15,95.
*= Gezondheidsclaim in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie.

www.puurmieke.nl

Gratis verzending vanaf 45 euro

VOOR EEN GEZONDE LIFESTYLE

&SISTERS

Menstruatieproducten

&SISTERS heeft een missie,
te beginnen met veilige, duurzame en prachtig ontworpen
producten voor onze 'sisters', door gebruik te maken van de
meest milieuvriendelijke ingrediënten en processen die er zijn.
		
		
Beter voor onze planeet en beter voor onze 'sisters'.
		
		
√ Inlegkruisjes
		
√ Maandverband met vleugels
		
√ Tampons (met en zonder applicator)
		
√ Menstruatiecups
		
&SISTERS verkrijgbaar vanaf €4,75
&SISTERS, een product dat beter is voor ons lichaam en dat echt helpt in de strijd
tegen menstruatiearmoede.

PHB Ethical Beauty

Geef je wimpers een boost.
100% natuurlijk!

All-in-One Mascara
Deze meerdere keren bekroonde mascara verlengt, verdikt en vergroot de wimpers.
Dit is een handgemaakte mascara die je natuurlijke wimper nog mooier maakt!

Mesmerise Mascara - Laat je ogen betoveren!
Deze mascara formule is puurder dan ooit. De voedende
mascara doet wonderen voor je wimpers, i.p.v. ze uit te
drogen zoals veel mascara’s doen.
Wat ik zelf helemaal geweldig vind, is dat dit de eerste mascara
is die natuurlijk is én water-resistent! Ik heb hem zelf uitvoerig
getest en ik kan en mag dan ook met 100% zekerheid zeggen
dat deze mascara de hele dag blijft zitten zonder vlekken of schilfers.
All-in-One Mascara 9 gr €19,99 €17,99
Mesmerise Mascara 9 gr €24,- €21,60
www.puurmieke.nl

10% KORTING

Gratis verzending vanaf 45 euro

FiiLit Parfum

Natuurlijk & Zuiver

Parfums om je te laten weg dromen naar mooie landen en
exotische bestemmingen. Elke geur is als een reisdagboek waarin
herinneringen, ontdekkingen en emoties worden gedeeld.
√ Natuurlijke formules geïnspireerd door de natuur;
√ Duurzaam en handig verpakt om gemakkelijk mee te nemen.
Nu ook verkrijgbaar in een unieke houten navulbare verpakking. De verpakking
vermindert de verspilling van de rijkdommen en schoonheid van onze planeet.

Geniet van een dit geurige avontuur! Gewoon FiiLiT
Als een ethisch en authentiek merk gelooft FiiLiT dat een geur het
verhaal van een reis vertelt. Om dit verhaal te kunnen vertellen
moet de inspiratie, productie en verpakking de wereldwijde
realiteit respecteren en delen. De keuze voor grondstoffen wordt
met respect voor de lokale bevolking en hun omgeving gedaan.
FiiLit Parfum 11ml verkrijgbaar vanaf €17,-

Arctic Blue

Omega-3

Een steeds grotere groep mensen
krijgt een flink gedeelte van het jaar te weinig zon om de benodigde vitamine D aan
te maken. Daarbij behoren Omega-3 vetten tot onze essentiële voedingsstoffen.
		
Dat maakt Arctic Blue Omega-3 het perfecte supplement.
		
√ Hoge dosering EPA/DHA met vitamine D
		
√ Eerste visolie met een MSC keurmerk
			 √ Natuurlijke sinaasappelsmaak
		
√ Gemaakt zonder extra visvangsten.
			 Liever een (Vegan) capsule?
			 √ Met plantaardige vitamine D
			 √ Vrij van oprispingen óf vissige nasmaak

10% KORTING
Arctische Visolie 250ml €27,90 €25,11

Algenolie 90 capsules €24,90 €22,41
VOOR EEN GEZONDE LIFESTYLE

Zuidvruchten
Afgelopen jaar zijn we gestart met onze eigen lijn met onder andere biologische noten,
melen, zaden en pitten. Inmiddels hebben we daar ook de meest overheerlijke zuidvruchten aan toe mogen voegen. Denk hierbij aan dadels en mango, maar ook aan de
wellicht iets minder bekende frisse zoetzure incabes. Een echte vezelrijke bes!

Energy Bars
Ingrediënten
√ 85 g ongebrande noten *
√ 1 tl kaneel *
√ 10 medjoul dadels
√ 0,5 tl speculaaskruiden *
√ 125g havervlokken of havermout *
√ 1 mespuntje gemberpoeder *
√ 75g amandelpasta *
√ 1 snufje zout *
√ 2 el honing *
√ 70g gedroogd fruit *
√ 1,5 el gemengde zaden *		 (rozijnen, abrikozen en/of cranberries)
(bv. chiazaad, hennepzaad, pompoenpit) √ 1 el kokosrasp * (optioneel)
* te bestellen op puurmieke.nl

De zorgvuldig geselecteerde ongezwavelde zuidvruchten zijn een heerlijke en
gezondere toevoeging aan je gerechten, baksels, maar ook lekker als tussendoortje.
√ 100% Natuurlijk
√ Glutenvrij
√ Lactosevrij
√ Biologisch gecertificeerd
√ Bevatten géén toevoegingen

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

Verwarm de oven voor op 200 graden. Week de dadels 10 minuten in een kommetje
met lauw water, daarna ontpitten en pureren in een keukenmachine (of staafmixer).
Doe de havervlokken in een ovenschaal en zet het 15 minuten in de oven. Laat even
iets afkoelen.
Doe de noten in een blender en mix ze fijn. Verwarm ondertussen de amandelpasta
en de honing in een pannetje. Voeg vervolgens de dadels en de noten toe en wanneer
dit goed is gemengd voeg je de zaden, pitten, havermout, kaneel, speculaaskruiden,
gemberpoeder, zout gedroogd fruit, en eventueel kokosrasp toe.
Kneed dit alles tot een samenhangend geheel.
Spreid het mengsel gelijkmatig uit in een lage schaal, druk alles stevig aan. Het beste
kun je dit doen met de bolle kant van een metalen lepel. Dit is wel heel belangrijk om
te doen, anders vallen de repen uit elkaar.
Zet de schaal ongeveer 2,5 uur in de koelkast en snijd er daarna repen van.
Dit is een gerecht van Simone Bent. Door haar ziekte van Lyme is ze een
zoektocht gestart naar zo puur mogelijk eten met zo min mogelijk
geraffineerde suikers. Daarbij is ze op een missie om haar operatie via
een crowdfunding te realiseren. Steun en help Simone door de aanschaf van dit boek!
www.puurmieke.nl

Gratis verzending vanaf 45 euro

Onze zuidvruchten zijn verkrijgbaar vanaf €3,29.
Bekijk en bestel ze direct via de QR-code.

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

Een goed begin voor je eigen
biologische moestuin
Biologische zaadjes

Nieuw in ons assortiment zijn de pure kwaliteitszaden van De Bolster. Een Nederlands
familiebedrijf met passie voor biologische zaden en het geloof in pure voeding. De
zaden worden eerlijk en bewust geproduceerd, met zorg voor de natuur en respect
voor elkaar.
We hebben biologische zaden voor het verbouwen van je eigen groenten, kruiden,
kiemgroente en bloemen. Van Spitskool en Tuinbonen tot Peterselie , Tijm en Citroenmelisse. Maar ook hebben we prachtige bloemzaden van onder andere echte Kamille,
het oranje Slaapmutsje en de Rode Zonnehoed.
√ Sterke kiemkracht
√ 100% biologisch
√ GMO-vrij
De Bolster Zaden verkrijgbaar vanaf €2,69

Kiemgroente en Kweeksets
De tuinkers is bij iedereen vast bekend om zelf thuis op te kweken,
maar wist je dat je ook heel eenvoudig zelf kiemgroentes zoals
Alfalfa, Chinese Bieslook, Brocollikers en zelfs Taugé kunt kweken?
De zaadjes voor deze heerlijke en super gezonde kiemen zijn los te bestellen, maar
je kan ook kiezen voor een handige set inclusief kweekschaaltje of de speciale
easy-sprout tool. Al binnen een paar dagen kweek je deze kiemen uit onze
biologische zaden. Je krijgt hiermee veel vitamines en mineralen binnen in
zeer geconcentreerde vorm.
De Bolster Kweeksets verkrijgbaar vanaf €8,95

Creëer je eigen binnen-moestuin

Wil je je zaden of kiemen een handje helpen met groeien? Haal dan het beste licht voor
de plantjes in huis met een HortiPower Groeilamp. Deze lamp is speciaal ontworpen
voor het kweken van planten en groenten in een binnen omgeving.
			
De HortiPower zorgt voor mooie bladgroei en wortelvorming het
				
hele jaar door én groei, ook op donkere plekken.

Hortipower Groeilamp complete set €99,-

Koud douchen
De schrik van veel mensen. Het feit en gegeven dat we zoveel moeite hebben met
koud water is een teken van een verzwakt autonoom zenuwstelsel. We leven feitelijk
in teveel comfort. Overstijg jezelf met The Ice Man.
Koud (af )douchen kan je namelijk van veel lichamelijke klachten afhelpen. Waarom
doet niemand het dan? Nou, dat deed iedereen wel. Tot er een warmwatersysteem
werd uitgevonden in de 18e eeuw.
Oktober 2019 heb ik samen met mijn collega Deni kennis mogen maken met deze
methode en de kracht van ademhaling en koud water. Zo enthousiast dat we zijn,
heeft inmiddels heel ons team kennis mogen maken met 'het ijsbad'. We hebben
echt gemerkt dat je met regelmatig vasten en dagelijks koud (af )douchen, je mega
sprongen maakt in je fysieke, emotionele en mentale gezondheid.
In ‘De Wim Hof Methode’ leer je hoe je kou, ademhaling en
mindset kunt benutten om leiding te nemen over je geest
en stofwisseling. Maar de methode van Wim gaat verder dan
verbeterde gezondheid of prestaties – het is ook een spiritueel
pad om je te verbinden met je innerlijke kracht.

De Wim Hof Methode
296 pag €20,99

Dennennaalden Tinctuur
Ben jij al bekend met de voordelen van dennennaalden of de
heilzame werking van dennenthee? Dan is een Dennennaalden
Tinctuur van Plantpowders een echte aanrader:
• Een natuurlijke bron van vitamine C en antioxidanten
• Eenvoudig druppels toevoegen aan water, sap etc.
• Gemiddeld 5 jaar houdbaar
• Gemaakt in Nederland
Bestel dit must-have supplement voor €34,95!

www.puurmieke.nl

Gratis verzending vanaf 45 euro
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GEVULDE

Ingrediënten
√ 1 flespompoen van ongeveer 1kg
√ 1 tl citroensap
√ 50g gedroogde abrikoos *
√ 100 g (plantaardige) yoghurt
√ 30g pompoenpitten *
√ chilivlokken
√ ¼ ingelegde citroen *
√ 4 el olijfolie *
√ 2 tenen knoflook
√ peper * en zout *
√ 1 tl honing *
√ 4 g verse rozemarijn of 2 tl gedroogde rozemarijn *
* te bestellen op puurmieke.nl

Vulling met abrikoos
Onze biologische abrikozen zijn √ Ongezwaveld √ Biologisch
√ Vrij van toegevoegde suikers √ Bron van vezels
Ongezwavelde Abrikozen - 400 gram €5,49

Bereiding
Snijd de flespompoen in de lengte doormidden. Verwijder de zaden en de draden,
bestrijk beide helften met elk 1 eetlepel olijfolie en bestrooi ze met peper en zout naar
smaak. Leg de pompoenhelften met het snijvlak naar boven op een met bakpapier
beklede bakplaat, schuif de bakplaat iets onder het midden in de oven, stel de oven
in op 225°C en rooster de pompoenhelften ongeveer 35 minuten tot ze gaar en mooi
goudbruin zijn.
Hak voor de vulling de gedroogde abrikozen, de pompoenpitten, 1 teen knoflook
en de rozemarijn tot een grove massa. Voeg de honing, het citroensap en 2 eetlepels
olijfolie toe en breng de vulling verder op smaak met peper, zout en eventueel extra
citroensap en/of honing.
Plet de tweede teen knoflook met het lemmet van een mes en roer hem samen met
chilivlokken en zout naar smaak door de yoghurt. (Verwijder vlak voor het serveren de
geplette knoflookteen uit de yoghurt.)

Groentegerecht 4 pers.
www.puurmieke.nl

Gratis verzending vanaf 45 euro

Verlaag de temperatuur van de oven naar 175°C als de pompoenhelften gaar zijn.
Vul de pompoenhelften met de abrikozenvulling en zet ze nog 15 minuten terug in de
oven. Serveer de gevulde pompoenhelften met de knoflook-chiliyoghurt.
VOOR EEN GEZONDE LIFESTYLE

Terug naar de basis
Leefstijlverandering

Tips &

Waar het mee begint is een leefstijlverandering. Zelf ben ik
groot voorstander van het Hormoonbalans dieet van Ralph
Moorman. Wat inhoudt in een notendop dat je glutenvrij,
lactosevrij en geraffineerde suikervrij eet.
Tijdens mijn opleiding trainer Hormoonfactor 7 jaar geleden
hadden we het al over leaky gut, oftewel een lekkende darm, en
hoe we dat met leefstijlverandering te lijf konden gaan. Leaky Gut
Syndroom is een snelgroeiende aandoening waarmee miljoenen
mensen worstelen, vaak zonder dat ze het zelf weten.
Lees meer over het Leaky Gut Protocol waarmee
je je darmen reinigt, herstelt én opbouwt in 6 weken.

Mattisson

MCT Olie
VERHOOGT DE
VETVERBRANDING
FRISSE
LIMOENSMAAK
GEEFT LANG
EEN VOL GEVOEL
HEERLIJK DOOR
DE SALADE

Vegan proteïnen

Plantaardige proteïnen zijn een hele goede vervanger
van dierlijke eiwitbronnen. De eiwitten van Mattisson
hebben een hoog eiwitgehalte en zijn daardoor zeer geschikt voor sporters,
mensen met een actieve levensstijl, maar ook voor diegene die voorkeur geven
aan plantaardige eiwitten.
		
Eiwitten zijn van essentieel belang voor ons
		
lichaam, het zijn de bouwstenen van onze
		
cellen en weefsels.
		
Eiwitten dragen daarbij ook bij aan de
		
instandhouding en groei van de spiermassa
		
en de instandhouding van normale botten.
					
		Voordelen Erwten Proteïne
		
√ 80 gram eiwitten per 100 gram product
		
√ Rijk aan het aminozuur L-Glutamine.

15% KORTING

			
Mattisson - Vegan Proteïnen
			
Verkrijgbaar vanaf €12,71
www.puurmieke.nl

Gratis verzending vanaf 45 euro

Go-Keto - MCT Olie Shape 500ml €24,95
MCT shape Omega-7 uit avocado- en macadamia notenolie is ontwikkeld voor mensen
die de keto-levensstijl volgen om vet te verbranden en af te vallen. Wil je meer voordeel
halen uit je keto-dieet? Dan is MCT olie Shape echt iets voor jou. MCT olie Shape geeft
meer energie, verbetert prestaties, zorgt voor een hogere vetverbranding en geeft een
langdurig verzadigd gevoel.
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 €45,√ 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

