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LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES
ALIMENTACIÓ / HAMBURGUESES
Boníssims filets i hamburgueses
vegetals de certificació ecològica
Es pot menjar sense cuinar en
entrepans o cuinat a la planxa,
fregit, arrebossat, rostit. Aporta
proteïnes, hidrats de carboni,
grasses, olis, fibra, vitamines i
minerals a la dieta.
Ingredients: Oli de gira-sol,
proteïna de blat, albúmina, ceba,
tapioca, farina integral de blat,
soja texturitzada, salsa de soja,
sal marina atlàntica, brou vegetal,
all, espècies de cultiu ecològic.
Certificació CAAE Aragón. Com
a filosofia, Ahimsa fomenta
l’alimentació vegetal i ecològica
exempta d’animals, ja que creiem
que és un dels grans factors per
mantenir la sostenibilitat de la vida
al planeta.
Producció i distribució:
www.ecologicosahimsa.com

AROMATERÀPIA / OLI

Excel·lent oli essencial de
Niaouli molt útil en afeccions
respiratòries
Composició: S’obté de les fulles
joves de la planta Malaleuca
viridiflora. Utilització: en ús intern,
prendre 2-3 gotes, 2 o 3 vegades
al dia en una cullerada de mel, en
un terròs de sucre morè o en una
infusió.En ús extern, col·locar unes
gotes d’essència sobre un mocador
i fer petites respiracions durant 1
minut, de 2 a 4 vegades al dia.
Producció i distribució: Soria
Natural. www.sorianatural.es

ONDES / RÀDIO

“En un mundo feliz”,
programa de denúncia
social, que dóna veu als més
desfavorits de qualsevol part
del món
RTVE-RNE Radio 3 “En un mundo
feliz” - Dirigit i presentat per Tato
Puerto. Els divendres a les 9 del
vespre.
Programa de participació i col·loqui
sobre solidaritat i medi ambient, un
espai reservat a les informacions
dels desheretats que no solen
tenir cabuda en altres mitjans.
Es tracta d’un debat sobre temes
tan preocupants com la pobresa,
els drets humans, la lluita contra
la fam, l’ecologia o les guerres i
conflictes civils que succeeixen al
món i no criden l’atenció dels grans
mitjans de comunicació.

ALIMENTACIÓ / BEGUDES

Beguda de soja i cirera, 100%
vegetal, ric en proteïnes
vegetals, sense lactosa, reduït
contingut en greixos saturats,
sense gluten. Amb la garantia
“faves de soja sense OGM
d’origen França”
Ingredients: Beguda de soja 78%
(aigua, faves de soja escrostonades
9,2% (França), cirera 10%, sucre
morè de canya no refinat, midó de
tapioca, aroma natural, espessidors:
pectines - farina de llavors de
garrofa - citrat de calci, suc
concentrat de saüc, ferments actius
seleccionats dels quals bífidus i
acidofilus. D’agricultura biològica.
Certificació ecològica.
Producció i distribució:
Triballat Noyal. www.triballat.fr
www.sojade.es

..DETERGENT / SABÓ LÍQUID

Sabó líquid de Marsella
Almacabio per rentat a mà
o a màquina, de certificació
ecològica
Detergent ideal pels rentats de roba
de llit i peces de vestir d’ús habitual
elaborat amb matèries primes
d’origen vegetal. Efectiu sobre
taques mixtes, grasses i residus
orgànics. Elimina les olors i deixa
una agradable fragància alhora
que ajuda a prevenir la formació
de cal i dipòsits protegint les parts
metàl·liques de la rentadora. Lliure
de níquel i metalls pesats.
Tots el productes Almacabio tenen
certificació ecològica BIO C.E.Q,
Icea for Lav, Icea Vegan.
Producció: www.almacabio.com
Distribució: http://www.qbio.es

Àudios a la carta: www.rtve.es/
alacarta/audios/en-un-mundo-feliz/

ALIMENTACIÓ / VINS

Clos del Músic,
el primer vi ecològic a
Espanya certificat per
Demeter - CCPAE.
Agricultura ecològica
biodinàmica
El Clos del Músic neix al cor de la
D.O.Q. Priorat, a la finca de Mas
Blanc i s’elabora amb les varietats
de raïm Gamatxa, Merlot, Syrah,
Mazuela, Cabernet Sauvignon.
El cultiu ecològic, l’adequada
maceració i una posterior criança
de 12 mesos en bota nova de roure
francès i americà, el converteixen
en un vi ple, equilibrat i d’una
extraordinària suavitat.
Temperatura de servei 18ºC.
Grau alcohòlic 14,50%.
Productor, elaborador,
embotellador:
Bodegas Pinord S.A.,
Finca Mas Blanc.
www.pinord.cat

LA SELECCIÓ DEL MES
ELS IMPRESCINDIBLES
és un espai no publicitari
on els productes
referenciats són
seleccionats segons el
criteri del consumidor.
Recomana’ns a
bio@bioecoactual.com
el teu producte preferit

