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LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES 

ALIMENTACIÓ / EMBOTITS 
VEGETALS

Passió per la matèria primera 
de 1a qualitat i una acurada 
elaboració en tota la gamma 
de productes de Zuaitzo 

El xoriço i la botifarra Zuaitzo, són 
aliments frescos elaborats amb in-
gredients vegetals de producció eco-
lògica. Són una excel·lent alternativa 
als embotits d’origen animal. Amb 
un excel·lent sabor, són molt saluda-
bles: rics en proteïnes d’alta qualitat, 
tenen menor contingut calòric i de 
colesterol. Idonis per incloure en 
diferents tipus de dietes. El xoriço 
vegetal s’elabora principalment amb 
seitàn i la botifarra vegetal, en afe-
gir-hi l’ azuki, incorpora totes les pro-
pietats d’aquest producte mil·lenari.

S’han de conservar en refrigeració 
entre 2-4 ºC i per al seu consum no-
més cal treure la pell i escalfar-los. 
Es poden tallar a rodanxes i fregir 
o cuinar.

Lliures d’OGM (Organismes Genè-
ticament Modificats). No s’empren 
ni conservants ni colorants en la 
seva elaboració.

· Certificat: Consell d’Agricul-
tura i Alimentació Ecològica 
d’Euskadi (ENEEK).

· Producció: Ekosal-Luz, S.L. - 
www.zuaitzo.com

· Distribuïdor Catalunya: 
BO-Q Alimentació Natural S.L. 
93 174 00 65 - www.bo-q.com

ALIMENTACIÓ / MELMELADA

Melmelada de taronja 
amarga de Cal Valls 

Melmelada 100% ecològica de suau 
sabor de taronja amarga on l’equi-
libri trobat és ideal per a totes les 
edats, per a esmorzars i berenars. 
Elaborada amb taronges del país.

Ingredients: Taronja amarga *, su-
cre integral de canya *, pectina i suc 
de llimona *.

* D’agricultura ecològica

Sense gluten. Ni en el cultiu ni en 
l’elaboració s’han utilitzat produc-
tes químics de síntesi.

· Certificat: Consell Català de 
Producció Agrària Ecològica - 
CCPAE

· Producció i Distribució: 
Cal Valls
www.calvalls.com

La Muntanya Pot Curar, el cim 
és només la meitat del camí 

A través de quatre casos reals, 
Víctor Riverola i Jordi Salvador 
ens introdueixen en el fascinant 
món de l’alpinisme i els esports 
de muntanya des d’una òptica 
molt personal, on la motivació, 
les ganes de viure i els drames 
humans que ens envolten formen 
part d’un comú denominador. 
Els autors també analitzen, al 
costat de professionals del sector i 
metges de prestigi, les propietats 
curatives que la muntanya amaga 
a les seves entranyes.

· Títol: La Muntanya Pot Curar
· Autors: Victor Riverola i 

Morera - Jordi Salvador i 
Mompart

· Edita: Editorial Desnivel, S.L. - 
www.desnivel.com

ALIMENTACIÓ / CEREALS

Fonio Bio de El Granero 
Integral 

El fonio és un tipus de mill (Digi-
taria exillis) sense gluten, que es 
cultiva a l’Àfrica occidental. Fins 
ara era difícil trobar-lo fora de la 
seva àrea geogràfica, però donades 
les seves nombroses propietats nu-
tricionals, el seu ràpid creixement 
i la seva facilitat per adaptar-se a 
climes àrids, està començant a ser 
conegut a Europa.

Hi ha moltes maneres d’emprar el 
fonio a la cuina. Es pot utilitzar en 
lloc de l’arròs en qualsevol recepta 
o per realitzar cous-cous. La seva fa-
rina és estupenda per elaborar pas-
tissos, pans o farinetes. Consulta 
la secció de receptes de El Granero 
Integral www.elgranero.com

· Certificat: Ecològic Sohiscert 
(SHC)

· Producció i Distribució:  
El Granero Integral  
www.elgranero.com

ALIMENTACIÓ / VEGEBURGUER

Vegeburguer de Seitan i 
Shiitake de Vegetalia. Pos-
siblement una de les millors 
vegeburguer del mercat 

El seitan és un aliment proteic gaire-

PLANTES MEDICINALS / 
ALOE VERA

Polpa de Aloe Vera 
Barbadensis per beure de 
Fleur Aloe 

Els beneficis curatius de la polpa 
d’Aloe Vera són molts, entre ells és 
excel·lent per a tractaments d’estó-
mac i intestí, ideal per tractar infla-
macions, doncs regula i equilibra la 
seva funció i n’estabilitza l’acidesa. 
Recomanada en úlceres d’estómac, 
càncer de còlon i colitis ulcerosa.

· Composició: Aloe Vera Barbaden-
sis (99,7%) *, àcid cítric, ascòrbic, 
extracte de llavor d’aranja *

* D’agricultura ecològica

· Certificat: Consell Balear de 
la Producció Agrària Ecològica

· Producció i Distribució: 
Jormart CB (Fleur Aloe) 
www.fleuraloevera.com

bé complet i d’alta qualitat. Aporta 
vitamines del complex B i ferro i 
està exempt de greixos saturats i co-
lesterol. El Shiitake és un bolet que 
ajuda al sistema immunitari pels 
polisacàrids que conté. El seu gust, 
consistent i suau alhora, el fa molt 
característic i agradable al paladar.

Ingredients: Carbassa * (32%), ceba, 
seitàn * (25%) (farina de blat, gluten, 
shoyu, aigua, soja, blat, sal marina 
i koji), alga kombu, gingebre i all, 
farina integral d’espelta*, flocs de 
civada *, pa ratllat *, oli d’oliva verge 
extra *, oli de gira-sol *

* D’agricultura ecològica

· Certificat: Consell Català de 
Producció Agrària Ecològica - 
CCPAE

· Producció i Distribució: 
Vegetalia, S.L. -  
www.vegetalia.com

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
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