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Puursaam staat voor geschenkpakketten met een
eerl i jk  verhaal :  puur natuur,  lokaal  en met aandacht
voor mil ieuvriendel i jke en circulaire
productieprocessen.  Bi j  ons vind je al leen duurzame
producten met de mooiste ingrediënten van soms nog
pionierende ondernemers.

We gaan heel  zorgvuldig om met de keuzes die we
maken voor ons assortiment en we stel len onszelf
hierbi j  voortdurend de vraag of ons aanbod bi jdraagt
aan een betere wereld voor mens,  dier  en natuur.
Daarom werken we al leen samen met de al ler leukste
onafhankel i jke,  kleine ondernemers waar de l iefde
voor het product en de passie voor het ambacht vanaf
straalt .  Transparant,  traceerbaar en helder.  Daar
houden we van.

Een geschenkpakket van Puursaam staat voor
verantwoord genieten met respect en l iefde voor al les
wat leeft.
Zonder concessies.

OVER PUURSAAM



Echt is  zoveel  beter.



Duurzame geurkaarsen gemaakt van ecologische
sojawas.  Deze natuurl i jke geurkaarsen met
biologisch katoenen lont zi jn vegan en branden wel
30 tot 45% langer dan paraffinekaarsen.
Pri js  per stuk € 11,50

Amber en Dennen
de warme geur van hout
vergezeld door de geur van
dennennaalden

Winter Mood
een échte winterkaars
met de geur van sinaasappel ,
dennen,  hout,  en kaneel

Verse Vi jg
een zoete,  sprekende geur
van verse vi jgen

Notebooks met 100% recycled papier,  4  plantbare
vel len,  20 vel len duurzaam papier om te bewaren
en een plantbare kaft.  Met een mix van
veldbloemen of een mix van groente/kruiden.
Pri js  per stuk € 11,50
Vanaf 50 stuks € 10,70



Deze appelmoes,  gemaakt door Zuster Evie
in Burgh-Haamstede,  wordt langzaam
gestoofd in Jägermeister.  De alcohol
vervl iegt,  maar het vleugje l ikeur bl i jf  je
proeven.  Het potje heeft een inhoud van 360
gram en wordt na het stoven geweckt
waardoor de moes op een natuurl i jke manier
lang houdbaar bl i jft .
N.B.  de l ikeur zit  verwerkt in de appelmoes
en wordt niet los geleverd bi j  de moes.  

Maak de lekkerste double choc muffins of
brownies met de diy mixen van Zuster Evie
uit  Burgh-Haamstede volgens de
meegeleverde instructies.  Makkel i jk  om te
maken,  heerl i jk  om op te eten.

Pri js  per stuk € 5,05

Vanaf 50 stuks gepersonaliseerd etiket mogeli jk .
Hiervoor maken wij  een offerte op maat.

Pri js  per stuk € 7,10
Vanaf 50 stuks € 6,75

Vanaf 50 stuks gepersonaliseerd etiket mogeli jk .  
Hiervoor maken wij  een offerte op maat.  



Met de groeipotloden van verantwoord
hout en een vul l ing van klei  hoef je
nooit  meer het stompje van je potlood
weg te gooien.  Door het stompje in een
bloempotje met aarde te zetten en
water te geven,  groeien er  vanzelf
vrol i jke bloemen, verse kruiden of
lekkere groenten uit .  Verkri jgbaar met
vergeet-me-nietjes,  zonnebloem,
madelief je,  anjer ,  t i jm,
cherrytomaatjes,  basi l icum, koriander
en sal ie.  Imprint van eigen logo in
potlood mogeli jk .

Wenskaarten belanden niet langer meer bi j  het oud
papier door deze bloeikaarten.  De kaarten zi jn
gemaakt van handgeschept papier met
bloemenmixzaadjes en kunnen geheel  in de aarde
worden gelegd.  Geef je ze voldoende water,  dan
komen de kaarten vanzelf  tot bloei  en veranderen
ze in vrol i jke bossen bloemen of kruiden.
Pri js  per stuk € 2,85
Vanaf 50 stuks € 2,70

Pri js  per stuk € 3,55
Vanaf 50 stuks € 3,40



Deze Zeeuwse blonde uit
Groede met een
alcoholpercentage van
7,2% heeft een fr is  en
fruit ig aroma, maar is
toch een krachtig biert je.
Een klassieker die
geschikt is  voor vele
momenten en past bi j
veel  verschi l lende
gerechten.  

PindaKees in drie verschi l lende smaken gemaakt
door Kees uit  het Zeeuwse Zierikzee.
Handgemaakt zonder toegevoegde suikers en met
100% arachide ol ie.  Ieder potje is  uniek en dat
proef je!

De bekende pindakaas,  maar
dan met een vleugje kokos.

De befaamde pindakaas,  maar
dan met een vleugje sambal .
Lekker pitt ig,  maar niet té.

De vertrouwde pindakaas,
maar dan met Zeeuws
zeezout uit  de Oosterschelde.

Pri js  per stuk € 2,50

Pri js  per stuk € 3,66



De bloemen zi jn lasergesneden en helemaal
van hout.  Vol ledig eigen ontwerp en
kleinschal ig in eigen beheer gemaakt.   Al leen
of met z’n tweeën in een vaasje staan deze
bloemen prachtig in ieder interieur en… ze
verwelken nooit .
De bloemblaadjes en/of steel  kunnen
gepersonaliseerd worden.

Houten kaarthouder met waxinel ichtje.
Het waxinel ichtje is  gemaakt van koolzaad
en sojawas (gewonnen in Nederland)  en
vervaardigd door mensen met een afstand
tot de regul iere arbeidsmarkt.  In de
kaarthouder van 21 cm. past een
horizontale kaart of vul  'm met je eigen
persoonli jke foto.

Pri js  per stuk € 18,40 (exclusief kaart)

Exclusief graveren € 4,35 per stuk
Inclusief graveren € 5,60 per stuk



Goed voor jou
en goed voor de planeet.



Happy shampoobars,  verkri jgbaar in de volgende variaties:

Vitamin Sea voor
dagel i jks gebruik
en normaal  haar

La Vie en Rose
voor al le

haartypes

You're One in a
Melon voor krul len

en droog haar

Chamomile voor
geblondeerd en

blond haar

Tea-Riff ic voor
beschadigd,  s lap

en droog haar

Met de keuze voor een shampoobar ga je de str i jd aan tegen plastic.

Deze shampoobars zi jn vrol i jk ,  fr is  en makkel i jk  in het gebruik voor iedereen.  Al le producten zi jn
plasticvri j  en l ief  voor dieren en de planeet:  geen palmolie,  geen rotzooi  en vegan.  Al le shampoobars
worden l iefdevol  met de hand gemaakt in eigen zeeperi j  in Nederland.  Hiermee verkleint de CO2-
voetdruk door onnodige reiski lometers.  Een bewuste duurzame keuze!

Pri js  per stuk € 7,20



Ketchup die op authentieke wijze
handgemaakt wordt in het Zeeuwse
Graauw. Om voedselverspi l l ing tegen te
gaan worden “tweede keus” tomaten en
paprika’s  gebruikt die zo veel  als  mogeli jk
lokaal  (Zeeland)  of regionaal  (Nederland)
op duurzame of biologische wijze worden
geteeld.  Geweldig smakende ketchup
zonder kunstmatige smaakstoffen,
kleurstoffen en verdikkingsmiddelen,  maar
mét een uitgekiende mix van kruiden en
speceri jen.  Keuze uit  Ketchup Klassiek
(originele ketchup boordevol  tomaten,
zacht en puur van smaak) en
Polderketchup (krachtig van smaak met
gerookte en gemalen jalapenopepers) .
Pri js  per stuk € 4,35

Handgemaakte,  vol le tomatensaus uit
het Zeeuwse Graauw van de lekkerste
tweede keus tomaten.  Natuurl i jk  zonder
conserveringsmiddelen,  suiker en
kunstmatige smaak-  en kleurversterkers.
Het enige dat is  toegevoegd is  een beetje
zout,  dat laat de smaak van de tomaten
nog beter tot zi jn recht komen. Deze
tomatensaus is  de perfecte basis voor
soep,  pasta en pizza.

Pri js  per stuk € 5,15 



Pasta gemaakt van Zeeuwse ingrediënten.

Prachtige smaakvol le pasta's  van Zeeuwse bodem, voor dat echte vleugje Zeeland in je gerecht.
Perfect te combineren met de handgemaakte tomatensaus van de Zeeuwse Ketchupfabriek.

Pri js  vanaf € 3,00 per stuk.  



Handzeep Ooh de Zeêpe is  een 100% natuurl i jke
en biologisch gecertif iceerde vloeibare zeep.
De geur is  opgebouwd uit  sandelhout,  menthol ,
rozemari jn en een vleugje Oosterschelde in de
vorm van Zeeuwse zeevenkel .

Desinfecterende handgel  voor schone ‘kl izzen’
(Zeeuws voor handen).

Zeeuws ruukwaeter,  een unisex eau de
cologne/aftershave in een transparant f lesje.

      Leverbaar vanaf 25 stuks.  €  7 ,40 per stuk.

Het witte f lesje heeft een inhoud van 50 ml,  is
transparant geëtiketteerd en voorzien van een
halslabel .  Het label  wordt bevestigd met draad
van aangespoeld visnet.

 Leverbaar vanaf 25 stuks.  €  5 ,80 per stuk.

      Pri js  per stuk € 12,40

Alle ingrediënten zi jn 100% natuurl i jk ,  duurzaam
en van de hoogste kwaliteit .  

Natuurl i jke verzorgingsproducten van Ooh de Zeê uit  Schouwen-Duiveland.

De naam Ooh de Zeê is  gebaseerd op de Zeeuwse uitroep bi j  het zien van de zee.  Het is  eveneens een
kwinkslag naar de legende waarin gesteld wordt dat Zeeland deels het decor was voor het Griekse
heldenverhaal  ‘Odysseus’  van Homerus.  
Een zal ig ruikend verhaal .



Mango PeerKiwi Appel  met kaneelPruim

Help voedselverspi l l ing tegen te gaan door verantwoord te snacken.  
Deze stukjes gedroogd fruit  hebben al lemaal  een “cosmetisch foutje” waardoor ze zi jn afgekeurd
voor regul iere verkoop.  Door dit  fruit  niet weg te gooien maar te drogen,  is  een (h)eerl i jke
smaakvol le snack ontstaan.  
Verantwoord,  gezond en lekker.

Leverbaar vanaf 100 stuks.  Pri js  per stuk € 1,65



Deze droogbloemen zi jn niet al leen mooi om naar
te ki jken,  er  zitten ook bloemzaadjes tussen voor
wilde bloemen in de lente en zomer.  Strooi  de
zaadjes in het rond en zaai  extra bloemen in het
wild of in jouw tuin.  Je helpt meteen de bi jen en
vl inders een handje mee!  Het reageerbuisje is  15
cm hoog,  is  beplakt met een sticker met de tekst :
"Throw l ike confetti"  en wordt geleverd met de
kurk,  gedroogde bloemen en bloemzaad erin.

Verkri jgbaar in Honing-Kaneel  en Lavendel .  

In de zeepkeuken in het Zeeuwse vissersdorp
Bruinisse wordt nog ambachtel i jk  zeep bereid.
Bi j  het bereiden worden etherische ol iën
gebruikt (bekend als  Aromatherapie)  die worden
gewonnen uit  zaden,  wortels  en bloemen.

Pri js  per stuk € 6,20

Pri js  per stuk € 7,50



Koffie "Special  Latte" in de smaken
Caramel en Chocolate.
Een origineel  diy f lesje om zelf  je  eigen koffie te
maken.  Voldoende voor 4 glazen en ook heel
geschikt als  i jskoffie.  Met een heerl i jke topping om
op te lepelen of erdoor te roeren.  De receptuur
staat op de achterkant van de sleeve.

Pri js  per stuk:  €  5 ,95
Vanaf 50 stuks:  €  5 ,75

Rijkgevulde soep met boui l lon-kruidenmix,
paddenstoelen,  gedroogde groenten en pasta.
In grote pot voor 2 l iter  soep.
Geschikt voor vegetariërs.  

Pri js  per stuk:  €  6 ,85
Vanaf 50 stuks:  €  6 ,35

Vanaf 50 stuks gepersonaliseerd etiket mogeli jk .  
Hiervoor maken wij  een offerte op maat.



Een diy bouwpakket,  vol ledig gemaakt van duurzame, gerecyclede materialen.  Ontwikkeld in
samenwerking met de Nederlandse Bi jenstichting om de bi jenpopulatie een handje te helpen.  De
buitenzi jde is  voorzien van een natuurl i jke coating waardoor hi j  op een beschutte plek goed buiten
kan hangen.  Door de meegeleverde beschri jving heel  makkel i jk  in elkaar te zetten.  

Pri js  per stuk:  €  10,50



Universele telefoonstandaard van 15 x 9 cm.
Helemaal  van hout,  6  mm. dik en bestaande
uit  twee delen die eenvoudig in elkaar
schuiven.  De telefoon is  gewoon te
gebruiken terwij l  hi j  aan de lader l igt ,  want
het snoer past door het gaatje in het
onderste gedeelte.  Kan desgewenst
voorzien worden van een persoonli jke tekst
of bedri jfs logo.

Kroepoekachtige chips gemaakt van circulair
geteelde oesterzwammen. De oesterzwammen
worden geteeld met koffiedik,  het restproduct
van koffie.  Verschi l lende Zeeuwse
horecaondernemers leveren hiervoor hun
koffiedrab in.  De smaak is  aards,  mild gekruid
met wat gember en een vleugje chi l ipeper.
Vegan en vri j  van al lergenen.  Inhoud:  60 gram.

Pri js  per stuk € 2,85

Met standaard tekst € 5,95
Met eigen tekst € 8,45



De keuze voor eerlĳke producten
zou vanzelfsprekend moeten zĳn.



Zwarte thee met chaikruiden
Rooibosthee met sinaasappel  en kaneel
Groene thee met citrus en lemongrass

Zalig geurende thee verkregen uit  eerl i jke handel ,
voor 10 potjes thee inclusief 10 theezakjes van
maïsvezel .  Verkri jgbaar in drie varianten:

Bolus boterkoektaartje,  gemaakt door het
famil iebedri jf  Bl iek Meesterbakkers.
Een begrip in Zeeland en omstreken.

Deze variatie op de bekende boterkoek,
heeft een heerl i jke Zeeuwse bolussmaak.

Een verrukkel i jke traktatie voor bi j  de thee.

Pri js  per stuk € 4,10 

Pri js  per stuk € 6,40
Vanaf 50 stuks € 6,25 



Positivitea
Theetipjes van porselein met een f i jne posit ieve
vibe.  Handgeschreven door Josien van CreaSien
uit  Burgh-Haamstede.  Verkri jgbaar in hartvorm
of ovaal .
Ook mogeli jk  met eigen gekozen tekst of quote.

Creëer je  eigen kleine droomwereld  met deze
do-it -yourself  KIT en bouw een mini  boomhut
tussen jouw planten.  
 
Al le onderdelen zitten in het pakket:  muren,
daken,  een toren,  schoorsteen,  touwladder,
hekjes,  en zelfs een schommel.
Het boomhutje is  gemaakt van l icht materiaal .
Wanneer je hem in elkaar hebt gezet,  meet dit
miniatuurhuisje 14 bi j  9  cm. en kan hi j  in jouw
kamerplant gezet worden.

Pri js  per stuk € 5,40 Pri js  per stuk € 17,55
Vanaf 50 stuks € 16,40 



Wilder Land werkt samen met Nederlandse boeren door (on)kruiden in te zaaien op hun
akkerranden.  Van die (on)kruiden wordt vervolgens ongeloofl i jk  lekkere thee gemaakt die de
Nederlandse biodiversiteit  herstelt .  En. . .  hoe meer er  ingezaaid wordt,  hoe meer bi jen,  vogels
en vl inders terugkeren in Nederland.  Een prettige bi jkomstigheid.

Feeling fris  blend
Met

duizendblad,
zuring,

citroenmelisse,
kruizemunt,
korenbloem

Offl ine blend
Met

lindebloesem,
vl ierbloesem,

kamil le,
karwij ,

rozenblad

Off-Black blend
Met

wilgenroosje,
walnootblad,
korenbloem

Opkicker blend
Met

paardenbloemblad,
weegbree,

venkel ,
sal ie,

goudsbloem

(On)groen blend
Geen groene thee.

Maar hi j  doet er
wel  verrukkel i jk
veel  aan denken!

Met hennep,
paardenbloem,

heermoes,
goudsbloem

Pri js  per stuk € 4,85 

Verkri jgbaar in de volgende blends:



De spreads en chutney van Potverdorie zi jn
van eigen receptuur zonder toevoeging van
kunstmatige geur-  en smaakstoffen.  Ze
worden gemaakt van “ lel i jk”  fruit  of  groente
en zi jn 100% van Hollandse bodem. 

Pri js  per stuk € 4,15

Frambozen-muntspread,  lekker bi j  een
taartje,  een pannenkoek of gevogelte.
Bramen-laurierspread,  lekker op brood,  een
beschuit ,  door de granola,  bi j  i js  of  blauwe
kaas.
Kersen-rozemari jnspread,  lekker op toast,
bi j  chocoladecake of een lekker stukje brie.
Pruimen-gemberspread,  lekker op brood of
in de kwark,  bi j  oude kaas of door de
stamppot.
Uienchutney,  lekker bi j  kaas,  op een tosti ,
bi j  gegri lde groenten of gerookte vis .



Zwarte bes,  lavendel ,  roos
Rozemari jn,  citroenmelisse,  t i jm
Duindoorn,  meidoorn,  sal ie
Rabarber,  zeevenkel ,  zeekraal
Kweepeer,  rozenbottel ,  wi lde passiebloem
Vlierbloesem, maarts vioolt je,  klaproos

Verkri jgbaar in de smaken:

Pri js  per stuk € 6,40

Searoop is  een biologische homemade l imonade siroop uit  Zeeland op basis van vers geperste
biologische appels en kruiden uit  de duinen.  Heerl i jk  verfr issend met (bruis)  water,  in een
cocktai l  of  een mocktai l  en lekker als  dressing in een salade.



Het ideale geschenk om te combineren met
de Searoop:  twee tumbler glazen gemaakt
van wijnflessen.  Jaarl i jks worden mil joenen
flessen wijn na eenmalig gebruik weggegooid.
Deze drinkglazen zi jn gemaakt van al  die lege
wijnflessen.  Een vol ledig Dutch design,  social
return,  duurzaam en circulair .  Door dit
product toe te voegen aan je
geschenkpakket,  laat je  aan je medewerkers
zien dat je als  bedri jf  actief  bi jdraagt aan
een beter mil ieu.

Pri js  per stuk € 10,80 

Potjes met in Zeeland handgemaakt snoepgoed.  
In een mix van de smaken aardbei ,  appel  en
blauwe bes.  Exclusief houten serveerplank.  

Voor ieder verkocht potje wordt door ons 
€ 1,50 gedoneerd aan de stichting Uitgestelde
Kinderfeestjes.
Deze stichting organiseert verjaardagsfeestjes
voor kinderen die onder de armoedegrens leven.  
Pri js  per stuk € 4,55



Wees loyaal  
kies voor lokaal .



Broodmixen met ambachtel i jk  gemalen
meel  van de molenaar,  gemaakt door
Zuster Evie in Burgh-Haamstede.  
In een f lesverpakking van 500 ml.  

Het krentenbrood is  heerl i jk  als  ontbi jt  en
het paprika-ui  brood past goed bi j  soep of
bi j  de barbecue.

De houten serveerplank (23 x 15 cm) met
leren lus is  een uitstekende aanvul l ing op de
mix voor krentenbol len en paprika-ui -brood
van Zuster Evie.  Het plankje wordt blanco
geleverd,  maar kan desgewenst voorzien
worden van een bedri jfs logo.  Het is
afgewerkt met foodsafe lak en heeft een
warme, zachte uitstral ing.

Pri js  per stuk exclusief graveren € 7,00
Pri js  per stuk inclusief graveren € 9,50

Pri js  per stuk € 7,10 
Vanaf 50 stuks € 6,75

Vanaf 50 stuks gepersonaliseerd etiket mogeli jk .
Hiervoor maken wij  een offerte op maat.



Amandel
Honing
Kaneel

Kokos
Chocolade

Noten

Granola,  gemaakt van bierbostel :  het restproduct
dat overbl i jft  na het brouwen van bier .

De granola is  lekker crunchy,  voedzaam en
ontzettend r i jk  aan vezels.  Het hoofdingrediënt
bierbostel  zorgt er  ook nog eens voor dat de
granola drie keer meer vezels bevat dan de
gemiddelde ontbi jtgranen.  Hiermee begin je je  dag
niet al leen heel  smakeli jk ,  maar help je ook mee
voedselverspi l l ing tegen te gaan.  
Pri js  per stuk € 5,65 

De groene toverthee komt tot bloei  in de
theekaraf.  In elke bol  zit  een bloem
verstopt die door het warme water gaat
bloeien en de thee zi jn eigen smaak geeft.
Verkri jgbaar in vier  verschi l lende varianten.
Pri js  per stuk € 6,69



Het geheim voor een gezonde en gelukkige plant zit
in deze grondleggers.  
Een Grondlegger bestaat uit  langzaam werkende
stikstof,  natuurl i jke humuszuren en gunstige
bodembacteriën.  Ze verbeteren de potgrond en
zorgen ervoor dat de wortels  van je plant de
meststoffen goed kunnen opnemen, zodat je plant
gel i jkmatig groeit  en gezond bl i jft .  Het is  daarmee
een groen en veel  beter alternatief  voor kunstmest.
Gemaakt met l iefde voor het mil ieu zi jn deze
Grondleggers geschikt voor al le  potplanten.
Plant-aardig dus!  
In een zakje zitten twee Grondleggers van 10 gram.
Leverbaar vanaf 25 stuks.  €  3 ,26 per stuk.

Help vl inders en bi jen en breng kleur in jouw buurt
met deze vrol i jk  gekleurde "zaadbommetjes".
Gooi de bommetjes overal  waar je maar wil :  in de
tuin,  op het balkon of een braakl iggend stukje
grond,  wacht op de regen (of gebruik een gieter)
en na een paar weken genieten j i j ,  de bi j  en de
vl inders van de meest kleurri jke bloemen!

Gemaakt in Nederland met biologische,  wi lde
bloemzaden en natuurl i jke klei ,  nutriënten en
kleurpigmenten.

Pri js  per stuk € 6,25
Vanaf 50 stuks € 5,73





Volg Puursaam dan op Instagram of neem rechtstreeks

contact op met Mariëlle via marielle@puursaam.nl.

 

www.puursaam.nl

NOG MEER INSPIRATIE?

https://www.instagram.com/puursaam/
https://www.instagram.com/puursaam/
mailto://marielle@puursaam.nl
http://www.puursaam.nl/


Getoonde afbeeldingen zi jn impressies en onder voorbehoud van wijzigingen.  
Kleuren op een foto kunnen soms anders overkomen dan de werkel i jkheid.  Kleine
afwijkingen zi jn daardoor mogeli jk .
Omdat wij  a l leen met kleine zelfstandigen werken,  geldt voor al le  pakketten en
artikelen:  zo lang de voorraad strekt.  Mocht een gewenst artikel  niet meer
voorradig zi jn,  zul len we alt i jd op zoek gaan naar een vergel i jkbaar alternatief.  
Wij  kopen onze producten zo veel  als  mogeli jk  rechtstreeks in bi j  de maker
waardoor eerl i jke pri jzen zi jn gegarandeerd.
Al  onze pakketten worden in overleg op maat samengesteld.  Dat kan voor ieder
budget en zelfs al  vanaf één product.  Genoemde pri jzen zi jn r ichtpri jzen per stuk
ex btw en leveringskosten.  Omdat geen pakket hetzelfde is ,  kunnen -  afhankel i jk
van de pakketkeuze en eventuele tussenti jdse pri jswijzigingen-  pri jzen variëren.  
 Geheel  vr i jbl i jvend en zonder verpl ichting wordt op aanvraag een offerte
uitgebracht.  
Betal ing zal  plaatsvinden via een factuur.  Het factuurbedrag dient binnen de
gestelde betal ingstermijn te worden overgeboekt.  Te late betal ing kan de levering
vertragen.
Eventuele bezorgkosten zi jn afhankel i jk  van de grootte van de bestel l ing en de
gewenste levermethode.
Wij  zul len onze uiterste best doen om pakketten aan te leveren op de
afgesproken datum. Maar door weer en verkeersomstandigheden kunnen wij  dit
niet 100% garanderen.
De pakketten worden op de begane grond afgeleverd tot over de eerste drempel .
Ons advies:  Laat de bestel l ing enkele dagen voordat het pakket wordt uitgedeeld
binnenkomen.

EEN PAAR WEETJES:


