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ALIMENTACIó / SALSITXES

Saboroses salsitxes veganes 
ecològiques, de Taifun

Tota la gamma de Taifun crea con-
sumidors incondicionals, ja que són 
suaus de textura i de fàcil digestió. 
Mini vieneses, còctel o bé a la barba-
coa, amb un 75% de tofu. Els encanten 
als nens i grans, ideal per a festes.

Ingredients:
Tofu* 75% (Grans de soja* 55%, aigua, 
agents coagulants: clorur de magnesi, 
sulfat de calci), premsat en fred d’oli 
de gira-sol*, salsa de soja* (aigua, soja*, 
blat*, sal marina ), farina de civada*, sal 
marina, goma guar*, fenigrec*, corian-

ALIMENTACIó / PASTA

Ravioriselli, un plat lleuger 
i gustós 100% vegà, de 
Mozzarisella

Raviolis de blat antic Senatore Cap-
pelli completament vegetals, sense 
llet ni ous. Aptes per a tot tipus de 
consumidors per la seva absència 
d’al·lèrgens (sense lactosa, sense coles-
terol, sense gluten, sense colorants ni 
conservants). Amb un sabor únic, són 
ideals per a un primer plat lleuger, 
gustós i nutritiu.

Gamma de productes:
•	Farcits	de	CreamyRisella	i	Espinacs.
•	Farcits	de	MozzaRisella	i	Carbassons.

La Mozzarisella i la CreamyRisella es-
tan elaborades a base d’arròs integral 
germinat i són l’alternativa ideal als 
formatges frescos.

· Certificat: Euro Fulla, Vegan 
friendly, BioSuRice, Riso Certificato 
Italiano.

· Marca: Frescolat S.r.l. 
 www.mozzarisella.com

· Distribució: BO-Q Alimentación 
Natural S.L. 93 174 00 65 

 www.bo-q.com

ALIMENTACIó / 
CREMA D’UNTAR

Deliciosa crema de garrofa 
per untar en torrades i 
galetes, de Nuscarobe

Té una textura perfecta per ser un-
tada al pa, galetes, dolços o bescuits. 
Excel·lent sabor, agrada tant a grans 
com als més petits. Per esmorzars 
plens d’energia, per a berenars sa-
borosos, és el complement nutritiu 
per a qualsevol edat, amb propietats 
energitzants i medicinals, antioxi-
dant natural, rica en potassi, fòsfor, 
magnesi, calci, silici i ferro. Apta per 
a vegans.

Ingredients:
Agents vegetals* (gira-sol, palma) gar-
rofa en pols 22,5%*, xarop de glucosa 
deshidratat*, soja en pols*, inulina 
d’atzavara en pols*, emulgent: le-
citina de soja*, extracte de vainilla 
Bourbon*.
* De cultiu ecològic

· Certificat: Euro Fulla. 

· Marca: Nuscarobe
 www.brinkers.com

· Distribució: Biocop Productes 
Biològics, S.A. www.biocop.es

ALIMENTACIó / CREMA

Cremisso d’albergínia 
exquisit 100% vegetal - 
ecològic, de Tartex

Ideal per aperitius, crema per untar 
elaborada amb albergínies de cultiu 
ecològic i sense llevat. Un plaer 
100% vegetal de textura cremosa, 

COMPLEMENTS ALIMENTARIS / 
RHODIOLA

Ens ajuda a combatre de 
forma natural l’estrès, trauma, 
ansietat o fatiga, de El Granero 
Integral

Imprescindible e històrica en la 
medicina tradicional, la Rhodiola 
és una planta amb sorprenents 
efectes protectors antiestrès. Di-
versos estudis demostren que la 
Rhodiola Rosea té la capacitat de 
tornar l’equilibri al sistema nervi-
ós.

Ingredients per càpsula: 300 mg 
d’extracte sec en pols d’arrel de 
Rhodiola (Rhodiolarosea L.) de rà-
tio 2: 1, maltodextrina bio.

En Vcaps. Apta per Vegans.

Compleix les normatives IFS (In-
ternational Food Standard), certi-
ficat de qualitat i seguretat en la 
indústria alimentària.

· Certificat: Euro Fulla, CAEM - 
Comitè d’Agricultura Ecològica 
de la Comunitat de Madrid

· Producció i distribució: El 
Granero Integral – Biogran,S.L. 
www.granerointegral.com

ALIMENTACIó / PASTA

Autèntics espaguetis 100% de 
blat integral Kamut Khorasan 
ecològics, de Castagno

El Kamut és una varietat del blat 
dur, originari d’Egipte que no ha 
estat exposat a cap manipulació, 
mantenint les seves característi-
ques originàries. Aquest cereal s’ha 
promogut com un nou aliment 
nutritiu, amb una gran resistència 
a malalties i com una bona ajuda 
per a la salut. A diferència del blat 
comú, conté nombroses proteïnes, 
greixos insaturats (greixos bons, 
pel paper que exerceixen en el con-
trol del colesterol i les malalties del 
cor) i un alt contingut en sals mine-
rals. Es diferencia també per la seva 
rellevant quantitat de seleni, un 
important antioxidant. El Kamut 
conté més vitamines del grup B i 
vitamina E que el blat comú. Però, 
a més actua com a protector anti-
cancerígen, té propietats antial·lèr-
giques i una major digestibilitat.

Per a la seva producció no s’utilit-
za ni carn, ni ous ni llet. Apte per 
vegans.

· Certificat: Euro Fulla

· Marca: Castagno
 www.castagnobruno.it

· Distribució: Cal Valls Eco, SLU 
www.calvalls.com

LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMpRESCINDIBLES

ideal per combinar amb coques de 
cereals, verdures crues o preparar 
plats de base vegetal. Apta per a 
vegetarians i vegans.

Ingredients:

Oli de gira-sol*, aigua, albergínies* 
(15%), llavors de gira-sol*, suc de 
llimona*, nèctar d’atzavara*, puré 
de tomàquet*, ceba*, compota de 
poma*, sal marina, pebre vermell*, 
oli d’oliva*, all*, herbes*, pebre*.

*D’agricultura 100% ecològica

· Certificat: Euro Fulla

· Marca: Tartex www.tartex.de

· Distribució: Q-Bio Productos 
Orgánicos, S.L. www.qbio.bio

dre*, pebre blanc*, pebre negre*, pebre 
vermell dolç*, pebre vermell picant*, 
comí de prat*, all*, fum de fusta de faig.
* De cultiu ecològic

· Certificat: Euro Fulla. Vegan Society

· Marca: Taifun  www.taifun-tofu.de

· Distribució: El Granero Integral 
 Biogran, S.L. - 
 www.granerointegral.com 
 Biospirit, S.L. - www.biospirit.es

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


