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Terwijl ik dit schrijf vieren we groot feest, want we hebben de Bronzen Shopping 
Award gewonnen! We zijn super trots en mogen ons hiermee voor de 5e keer op rij een 
van de beste webwinkels van Nederland noemen. Dat hebben we natuurlijk allemaal 
te danken aan jullie, onze klanten. Bij deze wil ik je dan ook graag bedanken voor alle 
beoordelingen en stemmen, namens mijzelf en alle teamleden van Puur Mieke.

Voor je ligt alweer ons vierde magazine van dit jaar, de zomereditie. In mijn ogen gaan 
we nu de beste tijd van het jaar in, heerlijk warm weer en lange zomeravonden. Deze 
editie staat dan ook bomvol zomerse aanbiedingen en veel nieuwe producten.

Ook heb ik nog een leuke primeur voor je, want we hebben weer 3 prachtige 
producten aan ons Puur Mieke label kunnen toevoegen. Op één ervan wacht ik al 
een geruime tijd, namelijk de Collageen. Niet zomaar een collageen, maar eentje die 
van gecertificeerde grasgevoerde runderen komt. In mijn zoektocht naar de juiste 
collageen werd het me duidelijk dat grasgevoerd niet altijd betekend dat het ook echt 
100% grasgevoerd is. Zoals je van ons gewend bent wilde ik voor mijn eigen label het 
beste van het beste en in dit magazine stel ik je deze graag voor.

Naast de collageen hebben we ook hele mooie pure Chlorella & Spirulina tabletjes. 
Uniek aan dit supplement is dat deze algen in Nederland geproduceerd worden. 

Ik zou zeggen neem snel een kijkje in het magazine zodat je er  
alles over kunt gaan lezen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, ontvang het Leef Puur recepten e-book 
én krijg wekelijks leuke tips, gezonde recepten en acties.

Marijke 

Mijn favoriete moment van de dag: de lunch!  
Lunchtijd bij Puur Mieke is super gezellig, maar ook  
erg nuttig! Recepten worden gedeeld, als er nieuwe  
producten zijn die iemand heeft uitgeprobeerd worden ze  
besproken, etc. Dus buiten dat het gezellig is, is het nuttig en leerzaam.

Favoriet van dit moment: Met deze mooie, zonnige dagen zijn de verfrissende drankjes 
van Nix & Kix heerlijk. Vooral de Blood Orange en Watermelon-Hibiscus zijn bij ons 
thuis favoriet. Deze frisdrank is natuurlijk, vrij van geraffineerde suikers en is gewoon 
heel erg lekker. Veel lekkerder dan de reguliere suikerbommen van frisdranken uit de 
supermarkt.

Vanaf deze editie deelt een medewerker van Puur Mieke 
een stukje over zichzelf binnen het bedrijf en geeft tips over 
producten, recepten of blogs.

Voordelen van Puur Mieke

Dierproefvrij
Al onze producten zijn dier-

proefvrij, milieuvriendelijk 

en waar mogelijk biologisch

Plasticvrije verzending
En zero waste producten, zodat jij 

ook kan bijdragen aan een duur-

zame wereld

Shopping Awards
Vier keer op rij de beste 

webwinkel van Nederland in de 

categorie Eten & Drinken

Vrij van
Gluten, lactose, slechte 

e-nummers, geraffineerde 

suiker, gist, soja, GMO, BPA, 

parabenen en sulfaten

https://www.puurmieke.nl/nieuwsbrief-puur-mieke/?utm_source=magazine+2022+04&utm_medium=print&utm_campaign=nieuwsbrief
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Nieuw

V O O R  E E N  G E Z O N D E  L I F E S T Y L E

De twee nieuwste toevoegingen aan onze Puur Mieke supplementenlijn zijn Collageen 
en Collageen met Vitamine C. We zijn trots op de hoogste kwaliteit gehydrolyseerd 
collageen die we kunnen aanbieden. De runderen lopen namelijk 365 dagen per jaar 
buiten in de wei en eten uitsluitend gras en weidebloemen. Deze kwaliteit vind je terug 
in onze collageen poeder: deze is namelijk hormoon- en antibiotica-vrij.

100% gecertificeerd grasgevoerd
De toevoeging van natuurlijke vitamine C uit acerola-extract draagt bij tot de vorming 
van collageen in het lichaam voor de normale werking van het kraakbeen, de huid en 
de botten. 

Waarom Collageen?
Collageen zorgt voor de stevigheid en elasticiteit van je huid en is goed voor de 
opbouw van kraakbeen (in de gewrichten).* Ons lichaam maakt zelf collageen aan, 
maar vanaf ons 25e levensjaar neemt de aanmaak structureel af en is een collageen 
supplement een mooie toevoeging.
*wordt verder wetenschappelijk onderzocht.

√ 100% Grasgevoerd 
√ Antibiotica- en hormoon-vrij
√ Neutrale smaak
√ Goed oplosbare poeder

V O O R  E E N  G E Z O N D E  L I F E S T Y L E

Shopping Awards 2022
Voor het 5e jaar op rij hebben wij een Award  
gewonnen bij dé Shopping Awards. Met deze  
award mogen we ons al 5 jaar lang een van de beste  
webwinkels van Nederland noemen. Wij zijn ontzettend blij met de uitslag van dit jaar 
en willen iedereen bedanken die de tijd heeft genomen om op ons te stemmen.

Ook dit jaar hebben we weer ons best gedaan om de feedback van vorig jaar te 
verwerken. Zo hebben we onze homepagina een verfrissende look gegeven en onze 
product pagina overzichtelijker gemaakt. Elk jaar groeien we weer een stukje verder en 
we zijn ontzettend blij met alle steun die we hierbij mogen ontvangen.

Brons in de categorie Eten

https://www.puurmieke.nl/collageen-300ml.html?utm_source=magazine+2022+04&utm_medium=print&utm_campaign=collageen
https://www.puurmieke.nl/gehydrolyseerd-collageen-met-natuurlijke-vitamine.html?utm_source=magazine+2022+04&utm_medium=print&utm_campaign=collageen+vitamine+c


www.puurmieke.nl           Gratis verzending vanaf 47 euro

Terrasana

Ben jij op zoek naar pannen zonder teflon? De groene pannen van Natura Induction 
zijn niet alleen groen van kleur, maar ook het materiaal is 100% gerecycled en de 
unieke anti-kleeflaag is gemaakt van plantenextracten. Het assortiment bestaat uit 
koekenpannen, kookpannen, wokpannen, crepepannen, grillpan en ovenschaal.  
100% gezond bakken en koken dus!

√ 100% vrij van nikkel en zware metalen √ 100% vrij van PFOA en PFAS
√ Uitmuntende anti-aanbak eigenschappen  √ Geschikt voor alle warmtebronnen
Verkrijgbaar vanaf €18,95

Deze handige pan met RVS afgietdeksel 
maakt koken wel heel gemakkelijk. Met het 
veilige afgietsysteem giet je eenvoudig al  
het overtollige vocht uit de pan zonder  
een vergiet te gebruiken. Daarnaast heeft 
deze groene pan natuurlijk de anti-kleeflaag 
waar ze bekend om staan. 
Verkrijgbaar voor €99,95

Natura Induction

Bij elke bestelling van een groene pan ontvang je tijdelijk  
GRATIS deze exclusieve bamboe spatel van Puur Mieke. 

Zon, Zee &

Fruity

10% KORTING

Deze fruitige ijsjes van Terrasana zijn gemaakt van 
biologisch vruchtensap en zijn heerlijk verfrissend op 
een warme zomerdag.De ijsjes bevatten geen zuivel, 
geen geraffineerde suiker en slechts 20 calorieën. Hier 
kun je op elk moment van de dag heerlijk van genieten.

Je koopt deze ijsjes als vloeibare 
staafjes en vriest ze thuis in. 

Lekker voor jong en oud

Een doos bevat 10 ijsjes in 5 
verschillende smaken: kers, perzik,  
peer, framboos en citroen. 
Verkrijgbaar van €3,19 voor €2,87

Heb je al zonnebrand in huis met natuurlijke UV filter? 
Hiermee bescherm jij jouw huid tegen verbranding 
zonder chemische stoffen.

Wij hebben al echt zin in de zomer! De moestuin staat volop 
in bloei. We kunnen weer aan de slag met de heerlijke salade 
recepten die op onze site staan en we maken weer volop vitamine 
D aan. Kortom: genoeg om van te genieten.

Met de juiste gezonde voeding en supplementen heb jij genoeg  
energie om actief de vakantie tegemoet te gaan en optimaal tot  
rust te komen. Wij hebben alles om jouw zomer compleet  
te maken: van natuurlijke zonnebrand tot de lekkerste koele drankjes en heerlijke ijsjes.

https://www.puurmieke.nl/verzorging/zonbescherming/zonnebrand/?utm_source=magazine+2022+04&utm_medium=print&utm_campaign=zonnebrand
https://www.puurmieke.nl/terrasana-fruity-ice-pops-10-ijslollies-x-40ml-bio.html?utm_source=magazine+2022+04&utm_medium=print&utm_campaign=fruity+ice+pops
https://www.puurmieke.nl/keukengerei/pannen-zonder-teflon/?utm_source=magazine+2022+04&utm_medium=print&utm_campaign=groene+pannen
https://www.puurmieke.nl/afgietpan-met-rvs-deksel-vegetek-22cm.html?utm_source=magazine+2022+04&utm_medium=print&utm_campaign=afgietpan


V O O R  E E N  G E Z O N D E  L I F E S T Y L E

Sunwarrior
Sunwarrior is een superfood bedrijf dat zich toelegt op het leveren van de beste plant-
aardige eiwitpoeders waaronder collagen building protein en warrior blend.

Heerlijke veganistische proteïnepoeders en superfoods
Warrior Blend is een licht verteerbare, 
voedzame superfood die perfect is 
voor het ondersteunen van de spieren.  
Deze proteïne poeder is gemaakt van 
erwten, hennep, gojibes en kokosolie.

Alle producten zijn vrij van  
√ Gluten, soja en gist 
√ GGO's en straling  
√ Kunstmatige conserveermiddelen 
√ Kunstmatige kleur- en smaakstoffen
Verkrijgbaar vanaf €20,50

Puur natuur
De unieke vloeibare vorm van deze magnesium druppels zorgt ervoor dat er geen 
vul- of bindmiddelen nodig zijn. Alleen 100% geconcentreerd magnesium-zout uit de 
zuiverste bron ter wereld. Een puur Nederlands product.

Eenvoudig te doseren
Elke druppel bevat 5mg elementair magnesium en is dus 
eenvoudig te doseren met het handige druppelflesje. Zo kun je 
precies de gewenste hoeveelheid afmeten. 

Makkelijk in te nemen
Zechsal Magnesium Drops kun je probleemloos door je water, 
thee of yoghurt roeren. Dus ook voor jonge kinderen of 
ouderen is dit de ideale oplossing. Je smoothie of koffie  
krijgt door de licht bittere smaak zelfs wat extra pit.
Verkrijgbaar van €12,95 voor €10,95

De Zechsteinbron in Groningen levert Zechsal 
de meest zuivere en hoogst geconcentreerde 
Magnesium in de wereld.

www.puurmieke.nl           Gratis verzending vanaf 47 euro

Wartmann Zechsal

Ontvang tijdelijk bij elke aankoop van een Wartmann blender 
GRATIS Hét Blenderboek van Nora French cadeau t.w.v. 22,50. 

Magnesium drops

De Wartmann® hogesnelheidsblender is niet alleen compact, maar 
ook zeer krachtig. Met de handige draaiknop kan gekozen worden 
uit tien verschillende snelheden en drie voorkeurprogramma’s die 
perfect aansluiten op de meest gevraagde recepten. Creër een 
perfect gladde smoothie, soep of saus, of maal je eigen glutenvrije 
melen van bijvoorbeeld kikkererwten of linzen. Het onmisbare, 
krachtige hulpje in de keuken!

Nu van €229,95 voor €218,-
√ 100% BPA-vrij
√ Microscopisch fijn gesneden
√ Voedingsvezels blijven behouden
√ Hoge opneembaarheid van voedingsstoffen
√ Passend bij een ‘raw food’ dieet

Tips & 
Gebruik Magnesium Drops als 
zoutvervanger tijdens het koken! 

15% KORTING

https://www.puurmieke.nl/magnesium-drops-30ml.html?utm_source=magazine+2022+04&utm_medium=print&utm_campaign=zechsal
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=blender&f=%5B%22brand%3AWartmann%22%5D&utm_source=magazine+2022+04&utm_medium=print&utm_campaign=wartmann
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=sunwarrior&utm_source=magazine+2022+04&utm_medium=print&utm_campaign=sunwarrior


www.puurmieke.nl           Gratis verzending vanaf 47 euro V O O R  E E N  G E Z O N D E  L I F E S T Y L E

Sla-Taco's
√ 100 g gerookte zalm, in plakjes  √ 4 sla-blaadjes  
√ 1 el Go-Keto MCT Olie Shape* √ 1 el mayonaise* 
√ 1 avocado, in blokjes  √ 1 ei, gekookt  
√ ½ komkommer   √ 2 el dille*
√ 2 tl citroensap*   √ zout en peper*
* producten zijn verkrijgbaar bij Puur Mieke 
Bereiding
Schik de slabladeren op twee borden en bestrijk de sla dun met de mayonaise. Breng op 
smaak met een beetje zout en peper en bestrooi met wat dille. Snijd de komkommer met 
een kaasschaaf in dunne plakjes en schik deze bovenop de mayonaise.
Doe de avocadoblokjes in een kom. Voeg de MCT Olie, de helft van het citroensap en de 
dille toe (houd een beetje achter voor de garnering). Breng op smaak met zout en peper 
en meng de ingrediënten voorzichtig, zodat de avocadoblokjes heel blijven. 
Verdeel het avocadomengsel over de komkommer. Snijd de zalm in reepjes en schik ze 
bovenop. Besprenkel licht met de rest van het citroensap. Snijd de eieren in vieren en 
schik ze bovenop de taco’s. Garneer met de rest van de dille en een snuf peper.

MCT Olie Shape met MCT en Omega-7 uit avocado- en macadamia-olie is speciaal 
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 Go-Keto MCT Olie 
Shape echt iets voor jou. Deze ‘groene’ olie geeft je snel energie, verbetert prestaties, 
verhoogt je vetverbranding en zorgt dat je je extra lang voldaan voelt. Door de subtiele 
limoensmaak smaakt hij geweldig bij salades!

√ Geeft snel energie
√ Bevordert vetverbranding
√ Houdt je lang verzadigd
√ Bevat omega-7  
√ Gegarandeerd palmolievrij
√ Duurzaam geproduceerd 
√ Ideaal voor shakes en salades
√ Natuurlijke limoensmaak
√ 100% Vegan

MCT Olie Shape

Perfect voor keto-lifestyle Nieuw Funky Fat Choc
Low carb chocolade met MCT's voor langdurige energie

Blijf in de vetverbrandingsmodus met deze heerlijke chocola van Funky Fat Choc.  
Elke reep is gemaakt van slechts 4-5 ingrediënten. Dus, geen verborgen koolhydraten 
of kunstmatige zoetstoffen die je uit Ketose haalt. 

√ 0g Suiker
√ 2.5g Net carbs
√ Duurzame cacaobonen
√ 5 Verschillende smaken
√ 100% Biologisch
√ Vegan

Ontdek hier alle smaken 
Verkrijgbaar vanaf €3,39

Er veel verwarring over 
vetten bestaat? Lees hier 
alles over oliën en vetten

https://www.puurmieke.nl/go-keto-ketosene-mct-olie-green-power-500ml.html?utm_source=magazine+2022+04&utm_medium=print&utm_campaign=go+keto
https://www.puurmieke.nl/brands/funky-fat-choc/?utm_source=magazine+2022+04&utm_medium=print&utm_campaign=funky+fat+chochttp://
https://www.puurmieke.nl/blogs/blog/wat-je-moet-weten-over-olien-vetten-en-bak-en-braa/?utm_source=magazine+2022+04&utm_medium=print&utm_campaign=blog


Nieuw
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Corn Crake Nieuw receptuur

Stralend schoon

Alle koekjes van Corn Crake worden vanaf nu bereid  met onbewerkte extra Virgin 
Kokosolie.  Ongeraffineerd dus en met de pure smaak van kokos. Ze worden ook 
gebakken op een lagere temperatuur waardoor voedingstoffen en houdbaarheid beter 
bewaard blijven. Al het goede van deze lekkere koekjes, maar dan nu nóg beter!

NIEUW Mini-Cookies Haver-Chocolade
Verkrijgbaar van €1,95 voor €1,56
√ Met heerlijke stukjes chocola 
√ Mooi meeneem formaat 
√ Kleine koekjes Het Blauwe Huis

Wordt jouw huid ook zo blij van 
jojoba-olie?
De jojoba-olie van Het Blauwe Huis is pure koudgeperste was uit 
biologische zaden van de jojoba struik. Een voedende olie voor 
de droge huid, ideaal voor de warme zomers. Het trekt snel in, is 
niet kleverig maar geeft juist een zijdezacht huidgevoel.

Tip: deze olie kan ook als massage- of badolie gebruikt worden.
Verkrijgbaar voor €13,65

Probeer nu ook:
√ Lavendel-olie voor rust en ontspanning 
√ Amandel-olie voor de gevoelige huid 
√ Rozemarijn-olie voor extra energie
Verkrijgbaar vanaf €8,25

Het Blauwe Huis een jaarlijkse planten- en  
kruidenmarkt heeft? De volgende markten zijn:
> zaterdag 11 juni, 10.00 - 16.00 uur
> zondag 17 juli, 10.00 - 16.00 uur

20% KORTING

Verkrijgbaar voor €3,25

√ Vrij van plastic
√ Waterbesparend
√ Compact
√ Vrij van fosfaat
√ Geen palmolie

Verkrijgbaar vanaf €13,95

https://www.puurmieke.nl/verzorging/lichaamsverzorging/lichaamsverzorging/?limit=24&sort=default&brand=932474&utm_source=magazine+2022+04&utm_medium=print&utm_campaign=hbh+olie
https://www.puurmieke.nl/brands/corn-crake/?utm_source=magazine+2022+04&utm_medium=print&utm_campaign=corn+crake
https://www.puurmieke.nl/wasstrips.html?utm_source=magazine+2022+04&utm_medium=print&utm_campaign=the+good+brand
https://www.puurmieke.nl/mini-cookies-haver-chocolade-65g-bio.html?utm_source=magazine+2022+04&utm_medium=print&utm_campaign=corn+crake+mini's
https://www.puurmieke.nl/het-blauwe-huis-jojoba-olie-100ml-bio.html?utm_source=magazine+2022+04&utm_medium=print&utm_campaign=jojoba+olie
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Kaerel Skincare introduceert de crap free scheerset. Een set 
met Kaerel scheercreme en aftershave balsem. Voor een 
goed glad geschoren en verzorgd resultaat.

√ Verzorgt & verzacht 
√ Vegan 
√ 100% Natuurlijk 
√ COSMOS Natural gecertificeerd

Verkrijgbaar voor €26,99

De zuidvruchten van Puur Mieke worden op 100% biologische wijze geteeld, wat goed 
is voor jou en voor de natuur. Nadat de zuidvruchten geplukt zijn worden ze rustig 
zongedroogd zodat de voedingsstoffen goed behouden worden en ze extra smeuïg en 
smaakvol blijven. Deze gedroogde zuidvruchten zijn dus volledig natuurlijk,  
onbewerkt en vrij van sulfiet. 

Dat onze zuidvruchten geen zwaveldioxide als conserveermiddel bevatten kun je voor-
namelijk zien bij de abrikozen. Deze zijn namelijk bruin van kleur in plaats van de fel 
oranje kleur die je vaak in de supermarkt tegenkomt.

Zwaveldioxide is een onnodige chemisch toevoeging en kan klachten veroorzaken bij 
overgevoeligheid. We vinden sulfiet in steeds meer producten en daarom is het belang-
rijk om te kiezen voor gezonde, sulfiet-vrije voedingsmiddelen. 
Verkrijgbaar vanaf €3,29

Zuidvruchten

Tip voor

NIEUW in onze Puur Mieke Supplementenlijn is de Chlorella en Spirulina. Chlorella en 
Spirulina zijn algen en behoren tot de rijkste natuurlijke vitaminen, mineralen en eiwit-
bronnen ter wereld.

Dit supplement wordt op een unieke en duurzame manier geproduceerd in Hengelo. 
Door de afgesloten productiemethode zijn de algen vrij van bacteriën, metalen, 
dioxines en PAK's. Daarnaast is de productie niet belastend voor het milieu en wordt er 
dus een echt puur supplement geproduceerd hier in Nederland. 

√ Duurzaam geproduceerd
√ GMO-vrij 
√ Uniek hoge voedingswaarden
√ Gemaakt in Nederland

Verkrijgbaar voor €24,95

Chlorella & Spirulina

www.puurmieke.nl           Gratis verzending vanaf 47 euro

Ingrediënten
√ 2 sinaasappels  √ 2 tl gedroogde tijm*
√ 4 gedroogde abrikozen* √ 2 tl citroensap*
√ 1 kleine rode ui  √ 2 tl ahornsiroop*

Bereiding
Pel de sinaasappels, verwijder zoveel mogelijk van de 
witte velletjes, verdeel de sinaasappel in partjes en snijd 
de partjes in kleine stukjes. Snijd de gedroogde abrikozen 
in kleine stukjes. Pel de ui en snipper hem heel fijn. Meng 
in een kom alle ingrediënten door elkaar. Serveer met 
Crunchy Triangles Maïs & Peulvruchten van Terrasana.

Spirulina en Chlorella behoren tot 
het oudste plantaardige leven op 
aarde? Een echt oer product dus!

https://www.puurmieke.nl/voeding/zuidvruchten/?limit=24&sort=newest&brand=3897734&utm_source=magazine+2022+04&utm_medium=print&utm_campaign=zuidvruchten
https://www.puurmieke.nl/voeding/zuidvruchten/?limit=24&sort=newest&brand=3897734&utm_source=magazine+2022+04&utm_medium=print&utm_campaign=zuidvruchten
https://www.puurmieke.nl/gift-set-voor-mannen-scheerset.html?utm_source=magazine+2022+04&utm_medium=print&utm_campaign=kaerel


De webwinkel voor al je

√ Gratis verzending vanaf €47,-
√ 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/

