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LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES 

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

ALIMENTACIÓ / MELMELADA

Melmelades de fruites 
ecològiques Valle del Taibilla 

Les melmelades Valle del Taibilla 
destaquen pel seu intens sabor natu-
ral i únic. Elaborades artesanalment 
amb fruites recollides en el seu just 
punt de maduració a través de recep-
tes tradicionals i saboroses. Tots els 
ingredients són de producció ecolò-
gica controlada i certificada, sense 
conservants químics i lliures de 
substàncies tòxiques. Sense gluten.

Amb més de 15 anys d’experiència 
en l’elaboració de productes eco-
lògics, Valle de Taibilla ofereix un 
ampli assortiment de melmelades 
de primeríssima qualitat:

• 6 sabors: Nabius, Fruits del Bosc, 
Gerds, Mora, Maduixa i Taronja 
dolça.

• 2 varietats: edulcorades amb sucre 
de canya ecològica i edulcorades 
amb xarop d’atzavara ecològic.

• Formats envàs: 260g, 330g, 800g.

· Certificat: CAAE Castilla-la 
Mancha (Espanya) - AB Agricul-
ture Biologique (França) - Bio 
nach EG-Öko-Verordnung 
(Alemanya) - EU Bio Logo

· Producció: Agrícola y Forestal 
de Nerpio S.C.C.M.   
www.valledeltaibilla.com

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

ESTRIS DE CUINA

El més actual i eficaç 
extractor de sucs a baixes 
revolucions ha arribat a 
Espanya! - Extractor de 
sucs Versapers 

Per gaudir a casa dels millors sucs, 
extrets a baixes revolucions i amb 
el conservador mètode de premsa 
i filtrat dels extractors. D’aquesta 
manera tots els nutrients romanen 
intactes, ja que no hi ha oxidació ni 
escalfament. Sucs en els quals pots 
combinar fruites, verdures, herbes, 
llavors, fruits secs. Els sucs amb 
Versapers contenen part de la pol-
pa (més o menys segons el filtre que 
triïs utilitzar), mantenen el color i 
el sabor és intens i deliciós. Per una 
alimentació per enriquir la nostra 
salut de manera vibrant i vital.

· Fabricant: Versapers (Holan-
da) www.versapers.nl

· Distribució: Conasi vive la 
cocina natural, S.L. (Espanya) 
www.conasi.eu  
www.versapers.es

ALIMENTACIÓ / PA

Pa cruixent Espelta i Ceba 
de Natursoy, deliciós a 
qualsevol hora, sol o untat 
amb formatge, patés vege-
tals, cremes, etc. Amb un alt 
contingut en fibra. Producte 
Vegà 

Ingredients: Farina d’espelta inte-
gral* (74%), ceba* (4,4%), llavors de lli 
marró*, llavors de lli daurat*, marga-
rina* (oli de palma*, oli de gira-sol*, 
aigua, emulsificant: lecitina de gi-
ra-sol, suc de pastanaga concentrat*, 
suc de llimona concentrat*, sal), sal 
marina, llevat*, farina d’espelta* (1%), 
farina pre gelatinitzada d’espelta* 
(1%), farina d’ordi maltat*, suc de 
atzerola en pols*.

* Cultiu Ecològic Certificat.

· Certificat: BCS Öko-Garan-
tieGmbH (Alemanya), EU 
Bio-Logo

· Marca: Natursoy  
www.natursoy.com

· Producció i Distribució: 
Nutrition & Santé Ibéria,S.L.  
Facebook:  https://es-la.facebook.
com/NutritionetSanteIberia

ALIMENTACIÓ / BEGUDA

Cervesa artesana d’agricul-
tura ecològica Montseny 
Ecolupulus, rossa i d’alta 
fermentació 

MASS MEDIA / RÀDIO

EFEverde. Acostar al gran 
públic el medi ambient, la Red 
Natura 2000 i els hàbits de 
vida sostenible són els ob-
jectius de Mangas Verdes, un 
programa conduït per Pedro 
Pablo G. May, mitjançant 
Eferadio 

Biodiversitat, reciclatge, energies 
renovables, desenvolupament sos-
tenible i altres sectors relacionats 
amb la informació “verda” són ob-
jecte d’anàlisi, reportatges i entre-
vistes en aquest espai setmanal que 
podem escoltar tots els dimecres a 
partir de les 20:30 a les emissores 
abonades al servei de Eferadio i tam-
bé a través de iVoox, la plataforma 
d’àudio a Internet.

· Ràdio: Eferadio (EFEverde)

· Programa: Mangas Verdes - 
Twitter: @enmangasverdes

· Canal: http://www.ivoox.
com/escuchar-efe-radio_
nq_32154_1.html

· Conductor: Pedro Pablo G. May

MATERIAL DE MUNTANYA / 
LLANTERNA

Llanterna Mini Maglite 
LED 2AAA ideal de pes i 
dimensions per a les nostres 
excursions 

Model basat en la seva antecessora 
la Mini MAG Lite AAA amb 25 anys 
de recorregut, aquest nou model és 
capaç de generar una llum de gran 
intensitat, el que és sorprenent en 
una llanterna que és només una 
mica més gran que un bolígraf.

Mag Instrument manté el compro-
mís de màxima qualitat en cada 
component i cada etapa del procés 
de fabricació.

· Característiques: Pes 49,04 
gr - Dimensions llarg: 12,9 
cm - Diàmetre lent: 19 mm - 
Diàmetre empunyadura: 12,70 
mm - Autonomia: 5h 45 min 
- Abast: 116 metres - Bateria: 2 
piles alcalines

· Fabricant: MAG Instrument, 
Inc (USA) -  www.maglite.com

· Distribuïdor: J. Esteller S.L. 
(Espanya) - www.magliteiberia.
com/linterna-mini-magli-
te-led-2aaa/

Estil cerveser: IBER ALE. Cervesa 
rossa d’alta fermentació, molt refres-
cant i suau. La Ecolupulus està elabo-
rada amb maltes i llúpols procedents 
de l’agricultura ecològica.

Nota de tast: Bon equilibri entre la 
dolçor de la malta pilsen i els llúpols 
utilitzats. El resultat és una cervesa 
realment suau i refrescant.

Temperatura de consum entre 4 º i 
8ºC.

Ingredients de la recepta: Aigua del 
Montseny, malta pilsen orgànica, 
flor dels llúpols: sovereign, first gold 
i pacific gem ecològics. Llevat.

· Certificat: Consell Català de 
la Producció Agrària Ecològica 
(CCPAE)

· Producció i Distribució: 
Companyia Cervesera Del 
Montseny, S. L. www.ccm.cat - 
Facebook: https://es-es.facebook.
com/cervesamontseny


