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AlimentAció /
Oli D’OliVA

Oli d’Oliva Verge 
extra ecològic, 
autèntic or líquid 
de Dama de elaia

Dama de Elaia és 
un oli d’oliva verge 
extra 100% ecològic 
d’una qualitat ex-
cepcional gràcies a 
les seves propietats 
fisicoquímiques que 
el converteixen en 
un veritable caviar 
oleícola. Aquest 

verge extra té múltiples beneficis 
per a la salut a causa del seu alt 
contingut en antioxidants, HDL 
(colesterol bo) i vitamina E.

Coupage que contempla les varie-
tats d’oliva Farga, Morrut, Sevi-
llenc, Empeltre i Panisello.

Tast:

Olfactiu: Afruitat d’oliva verda-ma-
dura. Aroma a plàtan i poma verda, 
amb una mica d’herbes aromàtiques.

Gust: Afruitat d’oliva verda-madura. 
Entrada dolça i picant a la punta de 
la llengua, una mica amarg i una 
mica astringent. Hi predomina el 
gust de plàtan.

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

· Producció: Dama de Elaia S.L 
www.damadeelaia.com

· Distribució: Alternatur, S.L. 
www.alternatur.es

AlimentAció /
SUPeR AlimentS

llavors de chía, el poder de 
la natura! 

Excel·lent font de fibra i antioxi-
dants, calci, proteïnes i àcids grassos 
omega 3 (àcid alfa-linolènic) ALA 
d’origen vegetal. Aquí teniu una re-
cepta a base de llavors de Chía.

· Crema de Chía amb Canyella i 
Llimona (1 persona):

- 2 cullerades soperes de Chía
- 1 tassa de llet d’ametlles tèbia
- 1/2 llimona ratllada
- 1 cullerada de cafè de canyella
- 1 cullerada de postres de xilitol

Barrejar-ho tot i batre-ho. A punt 
per menjar. Si a més s’hi afegeixen 

AlimentAció / iOGURt

exquisida Gamma Délice 
de cànem, els primers 
postres a base de cànem 
versió gerd / maduixa o 
xocolata, 100% vegans 

Sojade trenca novament esque-
mes i desenvolupa els primers 
productes refrigerats a base de 
cànem. Sense lactosa ni soja, els 
nous Sojade Délice de Cànem 
són baixos en greixos saturats, 
per ajudar al manteniment del co-
lesterol. A més, són Font d’Omega 
3, àcids grassos fonamentals per 
a l’organisme humà.

Sojade és membre de The Vegan 
Society

· Certificat: Euro Fulla / Agriculture 
Biologique / Ecocert sas / Soja Bio 
sin OGM.

· Marca: Sojade www.sojade.es

· Producció: Triballat Noyal

· Distribució: Triballat España 
oficina@triballat.com

lliBReS / HORticUltURA

elabora el teu propi lom-
bricompost amb aquesta 
completa guia pràctica 

Per a la seva aplicació en jardineria, 
horta, activitats pedagògiques i 
escolars i per a professionals de la 
jardineria, l’agricultura i fructicul-
tura ecològiques. Amb aquesta guia 
pràctica de lombricompostatge 
podràs iniciar-te o aprofundir en 
l’apassionant i enriquidora pràctica 
d’obtenir humus de cuc. Podràs re-
ciclar residus (de la llar, de l’horta, 
de l’escola, de la finca agrícola...) i 
obtenir un excel·lent adob que in-
crementarà la fertilitat de la terra, el 
vigor de les plantes i la productivitat 
dels teus cultius.

· Autor: Mariano Bueno Bosch 
www.mariano-bueno.com

· Editorial: La Fertilidad de la 
Tierra Ediciones  
www.lafertilidaddelatierra.com

cOSmÈticA / cRemA SOlAR

línia Solar eco Bio per a tota la 
família, de Anthyllis 

Les cremes solars Anthyllis, a més 
d’estar certificades EcoBioCosmè-
tics per ICEA, han estat sotmeses 
a les proves més avançades de 
ecocompatibilitat per a l’ecosistema 
marí. L’estàndard EcolCare s’ocupa 
de certificar la compatibilitat dels 
protectors solars amb l’ambient 
marí i les noves cremes solars Ant-
hyllis han obtingut el nivell màxim 
d’ecocompatibilidad. A més són tes-
tades dermatològicament, no conte-
nen filtres químics, conservants, ni 
parabens. Lliures de metalls pesants 
(Níquel, Crom i Cobalt <1 ppm) i de 
substàncies colorants.

· Certificat: Certificato Eco Bio 
Detergenza (ICEA) – EcolCare

· Marca: Anthyllis Eco Bio Cosmesi

· Distribució: Biocenter 
Distribución Green Project, S.L. 
www.biocenter.es

AlimentAció/GinGeBRe

Original GinJeR, les valuoses 
propietats del gingebre ara en 
gotes, pastilles i xiclets. Amb 
gust a taronja. 

El gingebre és un dels aliments 
més sans del món. Lemon Pharma 
ofereix les valuoses propietats del 
gingebre en tres variacions: gotes, 
pastilles i xiclets. El seu sabor picant 
màgic es combina amb el sabor suau 
de la taronja. Gingebre de qualitat 
ecològica, per a tota la família.

Xiclets GINJER: Edulcorats amb 
estèvia i xilitol. Sense sucre, ni aspar-
tam ni gluten. 

Pastilles GINJER BIO: Fetes amb 
suc d’acàcia natural. Sabor de llarga 
durada.

Gotes de gingebre GINJER: Extracte 
de primera qualitat que manté acti-
ves totes les substàncies del gingebre. 
Sense lactosa, sense gluten i sense 
alcohol. Per consumir amb aigua o 
suc, te o per smoothys i còctels. Fàcil 
de dosificar i sense fibres.

· Certificat: Certificació ecològica 
FR-BIO-01, DE-ÖKO-013

· Producció: Lemonpharma S.L. 
www.lemon-pharma.es

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

LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES

unes culleradetes de granola s’acon-
segueix un esmorzar excel·lent.

· Certificat: Euro Fulla

· Marca: ISWARI www.iswari.net

· Producció: ALMA e VALOR, Lda

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


