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Ontbijt
special
DIT IS EEN
UITGAVE VAN UW
LOKALE DROGIST OF
REFORM WINKEL
Zie achterzijde voor
deelnemende winkels.

Werk aan je
weerstand
MET GEZONDE
VOEDING

GROENENPUUR

GROENENPUUR

NU 4.49

Glutenvrije
ontbijtmix

NU 11.

49

Boerjan Notenmelange
En mix van amandelen, walnoten,
hazelnoten, cashewnoten, paranoten.
800 gram van 13.95 voor 11.49
200 gram van 3.95 voor 3.16

Boerjan Glutenvrije Muesli
Rijst-, boekweit-, gierst- en sojavlokken
met rozijnen, cornflakes, lijnzaad heel,
abrikozen, hazelnoten & zonnebloempitten.
750 gram van 4.99 voor 4.49

Super gevulde Gojimuesli Boerjan
Een rijke energierijke muesli zeer
goed te gebruiken als ontbijt.
750 gram 2.95

NU 8.76

NU 3.16

NU 1.59

Een goede
start van
de dag
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Voor het beslag
- 3 eieren
- 3 rijpe bananen (300 gram zonder schil)
- 1 tl kaneel
- Snufje zout
- 150 gram havermout

NU 7.16

- 1 tl (wijnsteen)bakpoeder
- 75 gram gemengde noten
- Dadels (toevoegen naar smaak)
Verder nodig
- Olie (bijvoorbeeld kokosolie), om de
cakevorm in te vetten

Zo maak je het
Boerjan Acacia honing
Met van nature gezonde enzymen,
vitaminen en mineralen.
900 gram van 11.99 voor 9.59

NU 1.59

1 Verwarm de oven voor op 180 graden (hetelucht). Vet de cakevorm in met olie
en bekleed de cakevorm met wat bakpapier.
2 Pureer de bananen met de dadels (zonder pit) glad met een staafmixer/blender.
3 Voeg de kaneel, de zout en 1 voor 1 de eieren toe en mix dit totdat er een gladde
massa ontstaat. Voeg de havermout en het bakpoeder toe en mix alles nogmaals.
Het beslag hoeft niet helemaal glad te zijn, je mag nog kleine stukjes van de
havervlokken zien. Snijd de noten fijn en roer deze door het beslag.
4 Bak het bananenbrood voor ongeveer 45 minuten in een voorverwarmde oven.
Om te checken of het brood gaar is, kun je een satéprikker in de cake prikken.
Zit er geen beslag meer aan als je deze eruit haalt? Dan is het brood gaar.
5 Haal het brood uit de vorm (hiervoor kun je goed het bakpapier gebruiken) en
laat het afkoelen. Bewaar het bananenbrood in aluminiumfolie buiten de koelkast,
op deze manier blijft het ongeveer 3 dagen goed.

Boerjan Pittenmix
Mix van pijnboom, zonnebloemen pompoenpitten.
500 gram 3.95

Boerjan Omega Mix
Rijk aan omega vetzuren, eiwitten,
vezels, vitaminen en mineralen.
300 gram van 2.99 voor 2.39
1 kilo van 8.95 voor 7.16

NU 0.76

NU 1.51

Nog wat tips!

Boerjan Havervlokken Fijn
Voor de bereiding van
havermout en muesli.
500 gram van 1.99 voor 1.59

Wanneer je liever een fijn en glad beslag hebt, gebruik dan fijne havervlokken.
Gebruik rijpe bananen. Dit is gemakkelijk met het blenden en geeft het brood
een lekkere zoete smaak. Je kunt het bananenbrood ook goed invriezen.
Bewaar de plakjes dan afzonderlijk in diepvrieszakjes. Hou je van extra zoet,
voeg dan wat honing of agavesiroop toe. Hou je van chocola? Vervang de helft
van de noten dan door wat pure chocola.

Boerjan Tarwezemelen
Zaadhuiden van de tarwegranen.
Stimuleert de natuurlijke stoelgang.
500 gram van 0.95 voor 0.76

Boerjan Instant Havermout
Havervlokken is geplet haver.
Voor een vezelrijk begin van de dag.
500 gram van 1.89 voor 1.51
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Boerjan Low Carb Muesli
Bevat 70% minder koolydraten
dan reguliere muesli.
500 gram van 3.95 voor 3.16

Boerjan Lijnzaad Gebroken
100% gebroken lijnzaad. Lijnzaad wordt
gewonnen van het plantje vlas.
500 gram van 1.99 voor 1.59

GEZOND BANANENBROOD
MET HAVERMOUT
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De lekkerste ontbijtjes zet je zo op tafel.
Met de gezonde ontbijtproducten van Groen & Puur
geef je je dag een kickstart. Je hebt een ruime keuze uit
100% natuurlijke granen, zaden, muesli’s en
gedroogde vruchten. Voor welk ontbijt ga jij?
Deel het op social met #groenpuurontbijt.

Boerjan Goji bessen
Heerlijk in de salade of muesli.
lekkere inheemse smaak!
500 gram van 10.95 voor 8.76
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Boerjan Abrikozen Ongezwaveld
100% puur en naturel. Heerlijk zoet van
nature, veel vitamine A, E en vezels.
500 gram van 4.99 voor 3.99
1 kilo van 8.95 voor 7.16
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NU 7.99

DE GEZONDHEIDSVOORDELEN
VAN GEDROOGD FRUIT

Honing,
heerlijk op
pancakes

Abrikozen - gezwaveld of ongezwafeld?

Gedroogde abrikozen zijn een bron van voedingsvezels. Vezels zijn gunstig voor
een goede darmwerking. Gedroogde abrikozen zijn zeer geconcentreerd en
bevatten daarnaast belangrijke mineralen als, kalium, magnesium, fosfor, calcium
en sodium. Het eten van abrikozen heeft veel gezondheidsvoordelen en het
is nog lekker ook!
Ongezwavelde abrikozen zijn abrikozen die na het droogproces niet worden
gezwaveld. Ze zijn enkel gedroogd en daarna niet meer behandeld, zodat de pure
kleur en smaak behouden blijft. Ongezwavelde abrikozen hebben dus een natuurlijke
behandeling ondergaan en dit is duidelijk te zien aan de donkere bruine kleur.

NU 2.39

Boerjan Honingkoek
Alleen natuurlijke ingrediënten. Gezoet met
maar liefst 10% honing en is zeer vezelrijk!
500 gram van 2.99 voor 2.39

Boerjan Gepelde Hennepzaad
Rijk aan essentiële aminozuren.
Bevat geen THC en is daarom veilig.
500 gram van 9.99 voor 7.99

Cranberries

Cranberries zijn zo gezond omdat er onder andere ontzettend veel vitaminen in
zitten. Naast de vitamines bevatten cranberries ook veel mineralen. Zo zit er in het
kleine besje bijvoorbeeld koper, mangaan, ijzer, kalium, calcium, fosfor, magnesium
en zink. Dit hebben we nodig om goed te kunnen functioneren want mineralen
transporteren zuurstof en energie. Mineralen zijn verder goed voor onze hersenen,
botten en ons zenuwstelsel.

Boerjan Pruimen zonder pit
Topklasse pruim zonder pit,
heerlijk door de muesli.
500 gram van 4.99 voor 3.99
1 kilo van 8.95 voor 7.16

NU 7.95

Cranberries staan erom bekend dat ze blaasontsteking kunnen helpen voorkomen dat
betekent niet dat ze het kunnen genezen. De cranberry bevat Proanthocyanidinen.
Dit zorgt ervoor dat de Escherichia Coli (E-coli) bacteriën die verantwoordelijk zijn
voor blaasontsteking zich niet aan de blaaswand kunnen hechten.
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Boerjan Bergbloesem honing vloeibaar of crème
Rijk aan enzymen, mineralen, vitaminen en stuifmeel.
Heerlijk bij de havermout, in de thee, over kwark bij het ontbijt
maar ook goed te gebruiken in dressing.
900 gram van 5.99 voor 4.79
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WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN
VLOEIBARE HONING EN CRÈME
HONING?
Een crème honing heeft van nature meer glucose suikers
dan fructose suikers en heeft daarom sterk de neiging te
gaan kristalliseren tot crème. Dit is een puur natuurlijk
proces van honing. Het is een misverstand dat crème
honing suiker zou bevatten.
Honing van onze eigen bijen. Goed bij hoest en verkoudheid, is bloedzuiverend en
antiseptisch. De honing helpt bij spijsverteringsklachten die het gevolg zijn van een
te grote zuurafscheiding van de maag. Door het hoge fructosegehalte blijft deze
honing lang vloeibaar.

Boerjan Dadels zonder pit
Gedroogde dadels. Heerlijk met
roomkaas als borrel hapje of als
toevoeging in een cake.
500 gram van 4.95 voor 3.95

Boerjan Bergvijgen
Lekker als tussendoortje of door de muesli.
Ook lekker om jam van maken.
1 kilo van 9.95 voor 7.95

Boerjan Cranberries
Suiker 59%, cranberries 40%,
zonnebloemolie 1%.
500 gram van 5.95 voor 4.76
1 kilo van 11.49 voor 9.99

Boerjan Studentenhaver
Mix van rozijnen, cashewnoten,
amandelen en walnoten
200 gram van 2.95 voor 2.36
800 gram van 9.95 voor 7.95

NU 2.39

Boerjan Amandelen bruin
Rijk vitaminen E. Voor in salades,
gerechten of als snack.
200 gram van 4.95 voor 3.95
800 gram van 14.95 voor 11.96

NU 2.71
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Gedroogd
Fruit

NU 11.96

Keuze uit vloeibaar
of crème

Boerjan Ongezwavelde rozijnen
Rozijnen (gedroogde druiven)
99.5%, Maïs olie 0.5%.
500 gram van 3.99 voor 3.19

Boerjan Appelazijn
100% Appelazijn met een zachte,
fruitige smaak. Stimuleert de
spijsvertering en is licht verteerbaar.
750 ml van 2.99 voor 2.39

Boerjan Bio Appel Perenstroop
Puur fruit zonder toegevoegde suikers
van gekookte, biologische peren en
biologische appels. Heerlijk als broodbeleg.
300 gram van 3.39 voor 2.71

NU 2.95
NU 2.39

Boerjan Lijnzaadolie
100% koudgeperste lijnzaadolie,
rijk aan omega-3 & 6 vetzuren.
250 ml van 2.99 voor 2.39

Boerjan Zonnebloempitten
Pittig van smaak. Boordevol vitamine
E en B en de mineralen fosfor,
magnesium, koper en selenium.
500 gram van 2.59 voor 2.07
1 kilo van 3.95 voor 2.95

GELDIG 14 DAGEN NA VERSPREIDING

Waarom
eiwitbrood?
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In 1 plak eiwitbrood zit 11 gram eiwitten.
Eiwitten zijn een goeie bron van energie en bovenal
een belangrijke bouwstof voor je lichaam. Wist je
dat ons lichaam voor 15% uit eiwitten bestaat?

79

Denk hierbij aan je spieren, maar ook aan je huid, nagels en je haar. Ook hormonen
worden opgebouwd uit eiwitten. Naast dat eiwitten de belangrijkste bouwstenen zijn
van je lichaam, geven eiwitten je een vol gevoel en behoud je relatief meer spiermassa
tijdens het afvallen. Het eiwitbrood bevat daarnaast 82 % minder koolhydraten dan
een volkorenbroodje. Bij een eiwitrijk dieet hoef je niet perse minder koolhydraten te
gaan eten, maar vaak gebeurt dit vaak wel. Koolhydraten zorgen voor energie en bij
een eiwitrijk dieet vervang je als het ware de koolhydraten voor meer eiwitten.

Boerjan Kokosolie bio
100% biologische kokosolie.
Gezond bakken, braden en frituren.
500ml van 5.95 voor 4.76
1 kg van 10.99 voor 7.79

NU 7.99
NU

Alles!
Groen &
Puur

O

EN

E

T

Boerjan Olijfolie Extra Vierge
Ook voor bakken en frituren. Rijk aan
onverzadigde vetten. Koud geperst.
1 liter van 9.99 voor 7.99

Boerjan Eiwit brood
In de smaak Orginal,
Walnoot of Amandel
500 gram 1.99

NU 3.99
EIWITRIJKE
AVOCADO
TOAST MET EI

NU 11.49

NU 2.39

INGREDIËNTENLIJST

Boerjan Chiazaad
Bevat het belangrijke Omega-3
vetzuur alfa-linoleenzuur (ALA).
500 gram van 4.45 voor 3.99

NU 2.36

Boerjan Pompoenpitten
Heerlijke voedzame pitten.
250 gram van 2.99 voor 2.36

-

Boerjan Eiwitbrood
Avocado
Peper en zout
Chilivlokken
Gekookt eitje
Handje verse spinazie
Eventueel wat Philadelphia

Boerjan Gepelde Walnoten
Heerlijk in gerechten of als snack.
150 gram van 3.45 voor 2.76
800 gram van 13.95 voor 11.49

Zo maak je het

1 Snijd de avocado doormidden
en verwijder de pit.
2 Doe de avocado in een bakje en
voeg peper, zout en chilivlokken toe
naar smaak.
3 Prak dit tot een mengsel.
Wanneer je houdt van een wat
romiger beleg, voeg dan wat
Philadelphia toe naar smaak.
4 Pak een plakje brood (eventueel
eerst roosteren) en besmeer het
met het avocadomengsel.
5 Verdeel de spinazie over je toast en
voeg het gepelde eitje toe. Geniet
van een heerlijke lunch of ontbijt!

NU 2.87

Boerjan Zilvervliesrijst
Rijst waarbij alleen de buitenste, oneetbare,
laag wordt verwijderd tijdens bewerking.
1000 gram van 2.99 voor 2.39

NU 7.19

Nog wat tips!

Let op met de chilivlokken, het kan
snel te pittig worden. Gebruik een rijpe
avocado, dit gaat makkelijker met
prakken. Wanneer je niet van ei houdt
maar wel van zalm, kun je dit aanpassen in het recept. Avocado en zalm is
een veel gebruikte combinatie en zalm
bevat daarnaast veel eiwitten.

Boerjan Glutenvrije bakmix
Deze bakmix wordt gemaakt van
rijstebloem en maiszetmeel.
750 gram van 3.59 voor 2.87

Boerjan Amandelmeel
100% Amandelen. Te gebruiken als smaakmaker of ter vervanging van tarwemeel.
400 gram van 8.99 voor 7.19
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Een goede gezondheid is belangrijk, voor iedereen.
En dus moeten we regelmatig bewegen en onszelf
voeden met positieve energie en gezonde en pure
voeding. Dat weten we bij Groen & Puur ook.
Daarom zijn al onze producten 100% natuurlijk
en puur, zonder kunstmatige toevoegingen.
Zo vind je naast de lekkerste noten, zaden en pasta’s,
de gezondste voedingsmiddelen die zowel je mentale
als fysieke gezondheid stimuleren en behouden.
Want Groen & Puur voedt je goed!
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KORTING

NU 12.95

Werkt goed voor
hart, bloeddruk
en cholesterol

NU 9.95
All Natural Vitamine D3
met Cholecalciferol
Bevat cholecalciferol en is
daardoor beter opneembaar.
90 capsules van 11.95 voor 9.95
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Geef je weerstand een boost met de gezonde, natuurlijke
voeding van Groen & Puur. Naast gezonde voeding, hebben
wij ook een groot assortiment voedingssupplementen die
bijdragen aan je mentale en fysieke gezondheid.
Zo ondersteunt vitamine C van All Naturals de weerstand,
draagt Vitamine D3 bij tot een opname van calcium
en fosfor en biedt onze Multi Plus een complete
aanvulling met 13 vitaminen en 8 mineralen.

All Natural Multi
Plus A t/m Z
Complete Multivitamine.
Ondersteunt de weerstand
en immuunsysteem.
Nu 200 stuks van 39.90
voor 19.95
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Werk aan
je weerstand
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All Natural Hart, Bloedvaten Cholesterol
Met hoogwaardig co-enzym Q10.
Ondersteunt bloedvaten, hart en
cholesterolspiegel.
90 capsules van 49.95 voor 39.95

All Natural Echinacea Forte Plus
Goed voor de luchtwegen en weerstand.
Ondersteunt op natuurlijke wijze
het immuunsysteem.
60 capsules van 14.95 voor 12.95

NU 16.95

1+1

NU 14.99

TIS
GRA
All Natural Vitamine C 1000
Met bioflavonoiden & rozenbottel.
Ondersteunt de weerstand en
immuunsysteem.
100 stuks 9.95

All Natural Echinacea Extra Forte +
Cat’s Claw 100ml Duo verpakking
Druppels met Cat’s Claw en
Plantago om het immuunsysteem
te ondersteunen.
2x100 ml van 19.89 voor 14.99

All Natural Vitamine D3
25 mcg 1000IE
Ondersteunt het immuunsysteem
en helpt bij opname en
verwerking van de mineralen.
300 capsules van 19.95 voor 16.95

VOEDT JE GOED MET GROEN & PUUR
VOLG ONS SOCIAL!
GROENENPUUR

GROENENPUUR

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR BIJ ONDERSTAANDE WINKELS
DE GOUDTSJEBLOM GEZONDHEIDSREFORMWINKEL
Markt 65, 9251 JR BURGUM
0511 469 165

DA+ MOOI FREDRIEK
Keizerserf 10c, 7442 MN NIJVERDAL
0548 621 343

DA DROGISTERIJ BOURQUIN
Meidoornplein 67-69, 8091 JZ WEZEP
038 376 1365

DA DROGISTERIJ DE FAAM
Brink 15, 7151 CR EIBERGEN
0545 47 70 80

DROGISTERIJ SCHUMACHER
Dorpsstraat 32-A, 1191 BK
OUDERKERK AAN DE AMSTEL
020 496 1409

DA DROGISTERIJ BOURQUIN
Langstraat 66, 8131 BE WIJHE
0570 521 754

DA DROGISTERIJ CLAUDIA
Kerkstraat 26, 8051 GM HATTEM
038 444 1921

DA+ MOOI VAN GARRAT
Haarstraat 3b, 7462 AK RIJSSEN
0548 512 317

DA DROGISTERIJ MENSINK
Industriestraat 64, 7553 CR HENGELO
074 291 3934

DA DROGISTERIJ HEMMER
Westeinde 52e, 7671 CD VRIEZENVEEN
0546 562 915

DA DROGISTERIJ FREDRIEK
Dorpsstraat 14a, 7447 CR HELLENDOORN
0548 655 715

DA DROGISTERIJ HEMMER
Julianaplein, 7681 AX VROOMSHOOP
0546 645 651

DROGISTERIJ OOSTERINK
Stationsstraat 28 , 7021 CK ZELHEM
0314 625 106

De acties zijn geldig 14 dagen na verspreiding en alleen bij
bovenstaande exclusieve verkooppunten van Groen & Puur.

