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LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES 

ALIMENTACIÓ / MUESLI I 
CEREALS CRUIXENTS

Deliciós cereal a base de 
iogurt i llimona de Bohlsener 
Mühle 

Ideal per esmorzars i berenars, com a 
aliment sa, nutritiu, energètic per la 
seva aportació de vitamines i mine-
rals, proteïnes i hidrats de carboni 
que ajuden a normalitzar dietes.

Ingredients: Cereal cruixent de 
iogurt i llimona* 70% [Flocs de 
civada*, sucre integral de canya*, 
flocs d’espelta *, oli de palma no 
hidrogenat*, iogurt en pols* 6%, 
cruixent d’arròs* (farina d’arròs*, 
sal marina, malta d’ordi*), xarop 
d’arròs*, mel*, oli de llimona* 
0,2%, pell de llimona* 0,2%, sal 
marina], flocs de civada*, flocs de 
blat de moro* (blat de moro*), xips 
de coco*, gerds* 2%.

* Provinents d’Agricultura Ecològica.

· Certificat: 100% bio, Bioland, 
EU Bio-Logo

· Producció: Bohlsener Mühle 
www.bohlsener-muehle.de

· Distribuïdor: Alternatur 
www.alternatur.es

ALIMENTACIÓ / LLEGUMS

Les espirals de farina de 
llenties bio són una forma 
bona i atractiva de menjar 
llenties. Fetes amb llenties 
verdes i amb llenties 
vermelles de Lazzaretti 

Per què de llenties?

Perquè és un dels llegums més di-
gestius, aquestes espirals es poden 
preparar en amanides amb vinagre-
ta o bé combinades amb verdura, 
o salsa de tomàquet. Poden ser un 
plat vegetarià ideal, ric en proteïna 
i baix en matèries grasses.

Però sobretot hem de saber que 
contenen àcid fòlic, indispensable 
per als 3 primers mesos de l’em-
baràs. El seu contingut en fibres 
alimentàries és excepcional.

Són font de: Ferro i fòsfor, magnesi 
i coure, manganès, vitamines del 
grup B: B1, B2, B3, B5, B6 i B9 amb 
propietats beneficioses per al des-
envolupament ossi, salut dental, i 
el bon funcionament del sistema 
immunitari.

· Certificat: Agriculture 
Biologique - AB, EU Bio-Logo

· Producció:  SAPA Lazzaretti 
www.lazzaretti.fr

· Distribuïdor: Naturlike 
Distribucions Esparza 
www.naturlike.com

ALIMENTACIÓ / GALETES

Ecogaletes integrals 
d’espelta i gingebre ecolò-
giques, amb oli de gira-sol i 
xarop d’atzavara de El Horno 
de Leña 

Boníssimes galetes d’espelta riques 
en àcids grassos omega 3, omega 6 
i omega 9 i minerals. De baix índex 
glucèmic gràcies a que són endolci-
des amb xarop d’atzavara.

Ingredients: Farina integral d’es-
pelta* (68%), xarop d’atzavara* (24%), 
oli de gira-sol alt oleic* (16%), midó 
de blat de moro*, aigua, gingebre* 
(0.4%), sal, gasificants (bicarbonat sò-
dic i amònic), oli d’oliva verge extra*, 
canyella* i vainilla*

* Provinents d’Agricultura Ecològica.

· Certificat: Comitè Agricul-
tura Ecològica Comunitat de 
Madrid - CAEM - EU Bio-Logo

· Producció: El Horno de Leña 
www.elhornodelena.com

· Distribuïdor: BO-Q 
Alimentació Natural  
93.174 00 65 - www.bo-q.com

ALIMENTACIÓ / BEGUDA

Te matcha bio combinat amb 
la dolçor única de les flors 
del coco bio de Dr.Goerg 

Una estimulant combinació de 
somni amb un deliciós sabor: te 
matcha bio de primera qualitat de la 
marca Aiya, el productor de te més 
famós del Japó, combinat amb sucre 
de flors del coco amb què mimar 
alhora l’esperit, l’ànima i el cos. El te 
matcha és una pols finament mòlta 
d’un te cultivat de manera especial; 
al Japó es prepara des de fa segles 
durant la cerimònia del te. Aquesta 

ALIMENTACIÓ / BEGUDA

Energia Positiva amb Nabius 
i Hibisc és una deliciosa i 
fascinant combinació d’her-
bes, espècies i te negre de 
YOGI TEA® 

El saborós te negre Assam, el mate 
verd i el afruitat nabiu combinen 
amb el vibrant hibiscus en aquesta 
única, deliciosa i estimulant mescla. 
Per sentir-se naturalment tonificat i 
positiu amb cada agradable xarrupet.

Ingredients: Te negre* (Assam) (19%), 
hibisc* (17%), herba mate* (12%), re-
galèssia*, herba llimona* (3%), murta 
llimona*, suc de llimona deshidratat*, 
rosa canina*, remolatxa*, nabius* 

ALIMENTACIÓ / PATÉ

Humus de cigró, tofu i 
crema de sèsam de Zuaitzo 
d’estratosfèric sabor 

L’Humus és un paté o crema de ci-
grons típic de la cuina àrab que avui 
dia s’ha convertit en una recepta 
molt popular a tot el món. Entre els 
ingredients de l’Humus de Zuaitzo 
destaquen els llegums (cigró i tofu) i 
els cereals (tahín o crema de sèsam), 
que proporcionen al producte final 
una combinació nutritiva idònia. 
L’Humus es pot servir com a ape-
ritiu o entrant, acompanyat de pa, 
crostons, estès sobre llesca de pa to-
rrat afegint-li una mica d’oli d’oliva, 
pebre, sèsam o altres ingredients. 
També es pot servir acompanyant a 
amanides o com a farcit de crepes, 
pebrots farcits, rotllets, etc.

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

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

· Distribuïdor: BO-Q 
Alimentació Natural  
93.174 00 65 - www.bo-q.com

pols de te, rica en nutrients essencials, 
conté valuosos aminoàcids, tanins, 
clorofil·la i polifenols; el sucre de 
les flors del coco, igual que el te 
matcha, destaca pel seu contingut 
en minerals i vitamines. A més, als 
que es preocupen per les calories 
els alegrarà saber que el seu índex 
glucèmic (GI) és de 35.

· Certificat: EU Bio-Logo

· Producció: Dr Goerg  
www.drgoerg.com

· Distribuïdor: El Granero 
Integral - www.elgranero.com

(3%), canyella*, pebre negre*, pela de 
taronja*, romaní*, oli essencial de ta-
ronja*, gingebre*, guaranà*, arrel de 
ginseng*, cardamom*, claus*.

* Provinents d’Agricultura Ecològica.

· Certificat: EU Bio-Logo

· Producció: YOGI TEA ® 
GmbH - www.yogitea.eu

· Distribuïdor: YOGI TEA ® 
GmbH

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


