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Pasen  
We gaan alweer richting Pasen, wat vliegt de tijd. Het weer wordt langzaamaan beter 
en het zonnetje komt steeds meer tevoorschijn. Zelf word ik altijd erg vrolijk van het 
voorjaar en van alle mooie knoppen en bloesem. Ik kan dus mijn geluk niet op en geniet 
van alle vogels die fluiten als ik in de bossen ben.  
Ook vraagt het weer om een grote schoonmaak, zowel van je lichaam als van je huis. Ik 
ben na mijn verhuizing, nu 2 jaar geleden, nog steeds met dozen aan het sjouwen dozen 
om eens goed op te ruimen. Weggooien wat ik echt niet meer gebruik en doorschuiven 
wat nog bruikbaar is. Dit geeft uiteindelijk meer lucht en ruimte in het huis, maar ook in 
mijn hoofd. 

Als dan het huis schoongemaakt wordt vind ik het heerlijk als ik ook echt voel dat 
het schoon is, en niet dat er nog allerlei giftige stoffen rondwarrelen. Vandaar dat ik 
uitsluitend met natuurlijke schoonmaakmiddelen werk. Dit is niet alleen goed voor het 
milieu, maar ook bevorderlijk voor het binnenklimaat van je huis en je eigen gezondheid. 
Verderop in het magazine lees hier meer over. 
Jezelf reinigen doe je vooral door flink water te drinken, maar soms heeft je blaas daar 
net wat extra’s voor nodig. Daarom ben ik erg blij met het nieuwe Puur Mieke Cranberry 
extract. Het gebruik hiervan is vaak al genoeg voor mijn blaas. Heb je dan toch net een 
keer extra ondersteuning nodig, dan kan ik je persoonlijk zeker de D-mannose aanraden. 
Zo heb je hopelijk geen antibiotica nodig en blijven de goede bacteriën leven voor een 
goede balans. 
Last but not least heb ik nog een leuk nieuwtje: de Paaschocolade is er weer! Lactosevrij 
en gezoet met kokosbloesemsuiker. Allemaal vegan en ook nog eens sojavrij. Dat wordt 
smullen deze Pasen. 
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Marius Fabre Zwarte Zeep
De beroemde Savon Noir van familiebedrijf Marius Fabre is even natuurlijk als 
multifunctioneel. Deze pure, zwarte olijfzeep op basis van plantaardige oliën 
wordt al 120 jaar gemaakt in de oudste zeepfabriek van Frankrijk en bevat 
geen toegevoegde geur- en kleurstoffen of andere narigheid. 

√ Shampoo voor de hond
√ Vlekverwijderaar
√ ALLESreiniger

Dat betekent zacht voor de huid, maar ook voor het 
parket, de marmeren badkamer en je leren jas. Vieze 
vloeren van terracotta tot hout, aangekoekte pannen, 
vlekken in kleding – zwarte zeep weet raad. 

Nu al verkrijgbaar vanaf €13,50!

Schoonmaken met goede bacteriën? 

Kun jij wel een paar extra handjes gebruiken bij het schoonmaken van je huis? 
Kaboutertjes die dagenlang je huis vrijmaken van slechte bacteriën?  Dan heb ik iets 
voor je wat je zeker niet wilt missen: de schoonmaakproducten van YOKUU. Dat is 
probiotisch schoonmaken met de natuur! In elk YOKUU-product huizen 15 miljard 
goede bacteriën uit de Belgische Ardennen die de natuurlijke balans in huis herstellen.

De YOKUU-schoonmaakproducten zijn 100% veilig in gebruik en gezond voor het hele 
gezin. Schoonmaken zonder zorgen dus! De handige hervulbare sprayfles en oplosbare 
schoonmaakparels zijn het duo bij uitstek om jouw huis mee schoon te maken.   
Je creëert tevens een extra schoonmaakeffect zonder daar zelf moeite voor te doen. 
Hoe? Breng YOKUU aan op het oppervlak, veeg het vuil weg en miljoenen goede 
bacteriën blijven achter en maken nog dagenlang schoon. 

√ Stof en geurtjes verdwijnen 
√ Je geniet langer van een schoon huis
√ Voegen en kiertjes worden schoon
√ De natuurlijke balans in huis wordt hersteld

Dus waar wacht je nog op? Let nature clean 
your home. Profiteer nu van 10% korting!

Bestel YOKUU vanaf € 6,95 € 6,26

Schoonmaken

YOKUU!

We willen allemaal genieten van een fris en schoon huis. We maken het aanrecht 
schoon, dweilen de vloer en zorgen voor een gezonde leefomgeving. Waarom 
gebruiken we daar chemische schoonmaakmiddelen voor? Deze stoffen komen uitein-
delijk in ons grondwater en hebben een negatieve invloed op de natuur. Puur Mieke 
heeft alles wat je nodig hebt om op een natuurlijke manier jouw huis schoon te maken.

Tijdens het schoonmaken komt je huid in aanraking met de schoonmaakproducten, 
hoe fijn is het dan als de schoonmaakmiddelen natuurlijk zijn en niet schadelijk voor de 
huid? Ook kinderen en huisdieren zullen blij worden van deze natuurlijke producten. 
Kinderen zijn de wereld nog aan het ontdekken. Logisch dus dat ze alles aanraken en 
onderzoeken, en vaak ook speelgoed in hun mondjes stoppen. Wat fijn als het speel-
goed schoon is van slechte bacteriën én vrij is van restanten van chemische schoon-
maakmiddelen. Een schone en oprecht gezonde leefomgeving voor jou en je gezin.

Begin jouw natuurlijke schoonmaak avontuur nu met Puur Mieke!

https://www.puurmieke.nl/savon-noir-zwarte-zeep-vloeibare-schoonmaakzeep.html
https://www.puurmieke.nl/brands/yokuu/
https://www.puurmieke.nl/brands/yokuu/
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Zilver: het reinigingsproduct
Effectief reinigen doe je met: Nano Zilver! Dit product is een ideaal reinigingsmiddel 
dat snel werkt en volledig veilig is. Dit maakt het product breed toepasbaar in jouw 
dagelijks leven.

Denk aan het reinigen van: 

√ Handen   √ Menstruatie cup
√ Telefoon   √ Snijplank
√ Toiletbril   √ Groenten en fruit
√ Tandenborstel  √ En nog veel meer
√ Lenzen

Ideaal ook voor op vakantie! Je vult een kleine verstuiver 
eenvoudig na met deze 1 liter fles. Dit product heeft de 
bijnaam Genius, het is namelijk ontzettend breed en slim 
in te zetten. Je shopt de Nano Zilver 1 liter fles van The 
Health Factory nu met 10% korting bij Puur Mieke.

Leuke update: wist je al dat vanaf 21 maart 2021 alle 
producten van The Health Factory in een nieuw jasje 
worden gestoken? Je kunt dezelfde uitstekende kwali-
teit van The Health Factory verwachten, maar vanaf maart 
in een nieuwe verpakking die nóg beter past bij onze 
producten. In dit magazine geven wij jou een speciale 
sneak-peek van de The Health Factory Nano Zilver.  
Wat vind jij ervan? Ontdek het hele assortiment van The 
Health Factory op onze website.

Drinken voor een blaas zonder afvalstoffen
Elke dag genoeg drinken is belangrijk, dat wordt ons vaak 
verteld. Vocht is essentieel bij de opname van voedingstoffen 
in de darm, het transport van voedings- en afvalstoffen in het 
lichaam en het regelen van lichaamstemperatuur. Genoeg 
water drinken kan alleen best lastig zijn, vooral als je heel de 
dag druk bezig bent. Om toch genoeg water binnen te krijgen 
is er een alternatief; Bulkdrinken, waarbij je 3 tot 4 keer op de 
dag grotere hoeveelheden water drinkt in plaats van kleinere 
hoeveelheden door de dag heen. Handig toch?

Lees hier alles over Bulkdrinken

Cranberries
Cranberries, ook wel veenbessen genoemd, groeien in 
Nederland vooral op de Waddeneilanden. Cranberry wordt door 
veel vrouwen gebruikt als ondersteuning voor het behoud van 
een gezonde blaas. De bessen van de cranberry bevatten name-
lijk werkzame stoffen die die mogelijk de weerstand in de blaas 
kunnen verhogen.*   
Cranberry verkrijgbaar voor €17,95

D-Mannose
D-Mannose is de werkzame stof van cranberries en 
wordt gewonnen uit beuken en berkenhout. Deze hoge 
concentratie (98%) pure D-Mannose van Puur Mieke is 
een perfecte aanvulling op een cranberry supplement 
voor als je net even die extra ondersteuning nodig hebt. 
D-Mannose verkrijgbaar voor €24,95
* Dit effect is nog niet wetenschappelijk bewezen

The Health FactoryReinigen Nano Zilver

Op de 1L fles Nano Zilver van The Health Factory
Van €65,- voor €58,50

Vrouwen na de overgang gevoeliger 
zijn voor urineweginfecties door 
veranderingen in hun hormoonspiegel?

https://www.puurmieke.nl/nano-zilver-1000ml-colloidale-nano-mineralen.html
https://www.puurmieke.nl/brands/the-health-factory/
https://www.puurmieke.nl/brands/the-health-factory/
https://www.puurmieke.nl/blogs/blog/bulkdrinken-of-kleine-slokjes-alles-over-water/
https://www.puurmieke.nl/puur-mieke-d-mannose-90-capsules.html
https://www.puurmieke.nl/brands/the-health-factory/
https://www.puurmieke.nl/blogs/blog/bulkdrinken-of-kleine-slokjes-alles-over-water/
https://www.puurmieke.nl/puur-mieke-cranberry-90-capsules.html
https://www.puurmieke.nl/nano-zilver-1000ml-colloidale-nano-mineralen.html
https://www.puurmieke.nl/nano-zilver-1000ml-colloidale-nano-mineralen.html


www.puurmieke.nl           Gratis verzending vanaf 45 euro V O O R  E E N  G E Z O N D E  L I F E S T Y L E

Rijst, Granen 

Ons eigen label breidt opnieuw uit en komt met een volledig 
assortiment aan rijst, granen en peulvruchten. Denk hierbij 
aan verschillende soorten rijst, quinoa, gierst, boekweit, 
kikkererwten, linzen en nog veel meer.  Ook hebben we 
verschillende soorten volkoren rijst opgenomen in deze 
productenlijn. Bij volkoren rijst zit het vliesje nog om de rijst 
en dus bevat deze meer voedingsvezels.  Deze lijn is 100% 
biologisch, dus je weet zeker dat deze rijst en granen de beste 
basis zullen vormen voor jouw gerecht!

Bekijk hier het hele assortiment
Verkrijgbaar vanaf €3,59

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

Earth Line

Shampoo Bars

Gezichtsreiniger

Haar 

Zuiveren
Onder de douche, in bad of bij de wastafel. Ons dagelijks 
schoonmaakritueel van ons lichaam is uniek.
Kleine momentjes pakken om bewust ons lichaam schoon 
te maken en ervoor te zorgen, geeft ontspanning. Hierdoor 
kunnen we relaxed de avond in, of fris de dag door.
Puur Mieke heeft alles voor een heerlijk ritueel voor jouw 
lichaam.

De shampoo- en body bars van Shampoo Bars zijn de 
ultieme manier om jouw haar en lichaam schoon te maken 
onder de douche of in bad. Geniet van de heerlijke geuren 
en zachte schuim tijdens jouw ontspan moment. Deze bars 
zijn 100% biologisch afbreekbaar verpakt en zijn dus een 
milieu-vriendelijk alternatief voor de shampoo fles.

Verkrijgbaar vanaf €4,95 €4,46

De gezichtreiniger en -lotion van Earth Line zijn de perfecte 
combinatie voor het reinigen van het gezicht van make-up 
en vuil. De met vitamine E verrijkte formules zorgen voor een 
diepe reniging van het gezicht. Voor een heerlijk verzorgde en 
zuivere huid. Earth Line maakt sinds 1990 met de hand natuur-
cosmetica hier in Nederland met natuurlijke en biologische 
ingrediënten. Een waar cadeautje voor jouw huid.

10% korting op de gezichtsreiniger en -lotion  
van €16,95 voor €14,41

Bestel ook onze katoenen wasbare wattenschijfjes, 
voor reiniging zonder restafval

https://www.puurmieke.nl/rijst-granen-peulvruchten/
https://www.puurmieke.nl/rijst-granen-peulvruchten/
https://www.puurmieke.nl/rijst-granen-peulvruchten/
https://www.puurmieke.nl/brands/shampoo-bars/
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=earthline&f=%5B%22hierarchies%3AVerzorging%24Gezichtsverzorging%24Reiniging%24%22%5D
https://www.puurmieke.nl/wasbare-wattenschijfjes-10-stuks.html
https://www.puurmieke.nl/earth-line-vitamine-e-gezichtslotion.html
https://www.puurmieke.nl/brands/shampoo-bars/
https://www.puurmieke.nl/brands/shampoo-bars/
https://www.puurmieke.nl/rijst-granen-peulvruchten/
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Ingrediënten 

√ 50 g rozijnen *
√ 10 g verse gember
√ 100 ml heet water
√ 500 ml havermelk *
√ 100 g havermout *
√ ½ rijpe peer 
√ honing naar smaak * 

* te bestellen op puurmieke.nl

Bereiding 
Rasp de verse gember en meng hem in een kommetje met de rozijnen. Overgiet de 
rozijnen met het hete water en laat ze wellen tijdens de bereiding van de havermout.

Doe de havermelk en de havermout in een pan en breng al roerend langzaam aan de 
kook. Laat de havermout ongeveer 10 minuten zachtjes koken, roer af en toe. Snijd 
ondertussen de peer in dunne plakjes en bak ze in een droge koekenpan tot ze aan 
beide kanten een beetje bruin zijn, 3 tot 5 minuten per kant. 

Giet de rozijnen af en proef of ze niet een te sterke gembersmaak hebben. Als dat zo 
is, spoel ze dan heel kort af onder stromend water. Roer de gemberrozijnen door de 
warme havermout. 

Schep de havermout in kommetjes, verdeel de plakjes peer over de havermout en 
schep er honing naar smaak over.

Alle ingrediënten staan al op een rijtje voor jou op onze website! Bestel hier >>

Havermout

Onze unieke rauwe honing uit een beschermd 
natuurgebied op de berg Olympus in Griekenland. 
Verkrijgbaar vanaf €7,70

Ontbijt- of nagerecht 3 pers.

https://www.puurmieke.nl/sultana-rozijnen-400-gram-biologisch.html
https://www.puurmieke.nl/rude-health-haverdrink-1000ml-bio.html
https://www.puurmieke.nl/havermout-400-gram-biologisch.html
https://www.puurmieke.nl/rauwe-honing-250g.html
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Ontdek de gezonde brood en bakmixen, 
pasta’s, crackers en cookies van Treat

Bak vers, gezond en glutenvrij brood met een van de bakmixen van Treat of gebruik 
de heerlijke hartige crackers om te dippen in een zacht gekookt eitje tijdens de paas-
brunch. Ook de koekjes zijn een ware traktatie bij de koffie of thee!

De producten van Treat zitten vol gezonde vezels en prebiotische ingrediënten die 
goed zijn voor een betere vertering, bevordering van de darmflora en optimalisering 
van het immuunsysteem. Ze zorgen ook voor een betere verzadiging en een stabiele 
suikerstofwisseling, zodat je geen vervelende after dinner dip meer ervaart.

√ Glutenvrij, lactosevrij en suikervrij √ Alleen gezonde koolhydraten
√ Geen belastend zetmeel  √ Prebiotische vezels
√ Omega 3- en omega 9-vetzuren  √ Gezonde zoetstoffen als manuka honing

Ondek hier het hele assortiment 
Verkrijgbaar vanaf €4,40

Je hoeft niet verder te zoeken naar de perfecte chocolade om te verstoppen tijdens 
Pasen dit voorjaar. Deze heerlijke, gezondere chocolade eitjes van Wiloco en Magic 
verdienen een plekje in jouw paasmandje want deze chocolade is vrij van gluten, 
lactose en soja, biologisch en gezoet met kokosbloesemsuiker. Ook dit jaar hebben 
we van deze twee merken weer 8 verschillende soorten paaseieren en ook zijn de over-
heerlijke gevulde Paashaasjes mét praline weer op voorraad.

Gezonde paaseitjes zoeken met Wiloco
Op zoek naar gezonde paaseitjes en -haasjes gevuld met zachte 
praliné op basis van hazelnoten? Bestel dan de chocolade 
van Wiloco, want deze worden met passie gemaakt door het 
familiebedrijf Montserrat in België. Echte Belgische chocolade dus, 
een pure verwennerij tijdens Pasen.

100% allergenenvrij
De eitjes van Magic zijn 100% allergenenvrij, dus 
ook mensen met een notenallergie kunnen deze 
Pasen genieten van heerlijke chocolade eitjes.

Vrolijk

OP = OP

Bekijk hier het paasassortiment
Verkrijgbaar vanaf €5,99

Nieuw

https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=treat&f=%5B%22hierarchies%3AVoeding%24Paleo%5C%5C%20producten%24Paleo%5C%5C%20Broodmixen%24%22%2C%22hierarchies%3AVoeding%24Paleo%5C%5C%20producten%24Paleo%5C%5C%20Mix%5C%5C%20Speciaal%24%22%5D
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=treat&f=%5B%22hierarchies%3AVoeding%24Broodvervangers%24Crackers%5C%5C%20en%5C%5C%20Wafels%24%22%5D
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=treat&f=%5B%22hierarchies%3AVoeding%24Tussendoortjes%2C%5C%5C%20snacks%2C%5C%5C%20chocolade%5C%5C%20en%5C%5C%20snoepjes%24%22%5D
https://www.puurmieke.nl/brands/treat/
https://www.puurmieke.nl/brands/wiloco/
https://www.puurmieke.nl/brands/magic/
https://www.puurmieke.nl/brands/treat/
https://www.puurmieke.nl/pasen/
https://www.puurmieke.nl/pasen/
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Koffie kent vele voor- en nadelen, maar is heerlijk bij het paasontbijt
of -brunch. Een schepje kaneel doet wonderen in je bakje koffie. Wist je dat? 

Lees hier alles over de voor- en nadelen van koffiedrinken >> 

Voor de mensen die niet zo houden van de bittere nasmaak 
van koffie is kaneel misschien wel dé oplossing. Het vermindert 
namelijk de bittere smaak van koffie en laat deze net wat zoeter 
smaken. Een echte natuurlijke zoetstof voor in je koffie dus.
Daarnaast kan zorgen voor een schommeling van de 
bloedsuikerspiegel, maar kaneel kan dit juist stabiliseren en kan 
een piek in de bloedsuikerspiegel verlagen. 

Ben jij een echte koffie-lover maar wil je minder of geen cafeïne drinken? 
Probeer dan ons cafeïnevrij alternatief voor koffie: Chikko not coffee. Het 
is een heerlijke drank met een mooie diepe smaak en een subtiel bittertje. 
Voor iedereen die graag een bakje meedrinkt, maar nee zegt tegen koffie.

Brownies

Kaneel bij de koffie Tips &

Het zaai-seizoen is begonnen! Veel groentes, kruiden en bloemen kun je 
vanaf maart voorzaaien, en bij sommigen kun je al zaaien in volle grond, 
zoals de Spinazie ‘Vroeg Reuzenblad’ van De Bolster. Voorzaaien doe 
je binnen in potjes, of in een bak of tray. Deze zet je dan op een lichte 
plek in huis, bijvoorbeeld op de vensterbank of onder de groeilamp van 
Hortipower.  De zaden van De Bolster zijn 100% biologisch en GMO-vrij, 
en zijn de perfecte basis voor jouw moestuin.

Ontdek hier alle zaden van De Bolster 
Verkrijgbaar vanaf €2,69

Ingrediënten 

√ 1 browniemix van Treat  √ 60 g amandelen
√ 4 eieren   √ 30 g pecannoten
√ 150 ml kokos- of haverroom √ 1 el cacaonibs

Alle ingrediënten staan al op een rijtje voor jou op onze website! Bestel hier >>

Bereiding

Meng 4 eieren met 150 ml plantaardige room en meng het met de inhoud van de 
browniemix. Voeg de noten (en de cacaonibs) toe. Vul een bakvorm van 20 cm op 
20 cm met het beslag en plaats deze in een voorverwarmde oven op 180°C. Bak de 
brownie af in 12-15 minuten.

Enthousiast geworden van dit recept? Bestel dan voor meer Treat 
recepten het book: Good For Your Gut, hét boek vol inspiratie en tips!

Bloemetjes

https://www.puurmieke.nl/het-blauwe-huis-ceylon-kaneel-35-gram-bio.html
https://www.puurmieke.nl/chikko-not-coffee-cafeinevrij-alternatief-voor-kof.html
https://www.puurmieke.nl/blogs/blog/koffie-vriend-of-vijand/
https://www.puurmieke.nl/de-bolster-spinazie-vroeg-reuzenblad-75g-bio.html
https://www.puurmieke.nl/hortipower-groeilamp-voor-in-huis-complete-set.html
https://www.puurmieke.nl/hortipower-groeilamp-voor-in-huis-complete-set.html
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=bolster
https://www.puurmieke.nl/brownie-mix-145g.html
https://www.puurmieke.nl/witte-amandelen-400-gram-biologisch.html
https://www.puurmieke.nl/pecannoten-250-gram-biologisch.html
https://www.puurmieke.nl/haver-cuisine-kookroom-200ml-bio.html
https://www.puurmieke.nl/cacao-nibs-rauw-400-gram-biologisch.html
https://www.puurmieke.nl/good-for-your-gut.html
https://www.puurmieke.nl/brownie-recept/
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=bolster


De webwinkel voor al je

√ Gratis verzending vanaf €45,-
√ Vóór 22:00 besteld, morgen in huis 
√ Plasticvrij en milieuvriendelijk verpakt
√ Spaar automatisch 3% 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.

http://www.puurmieke.nl
https://www.puurmieke.nl/sale/aanbiedingen/

