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ALIMENTACIÓ / PASTES DOLCES

Pastes ecològiques de xocolata 
i coco de El Horno de Leña 

Delicioses pastes d’espelta amb xo-
colata i coco, 100% ecològiques, de 
El Horno de Leña, marca pionera a 
Espanya de productes artesans pro-
cedents de l’agricultura ecològica. 
Ideals per consumir per esmorzar  i 
per berenar.

Ingredients: Farina integral d’es-
pelta*, greix vegetal no hidrogenat* 
(palma*, palmiste*, coco* i girasol*), ai-
gua, lecitina de girasol*, antioxidant: 
àcid cítric, xarop d’espelta*, sucre de 
canya*, liquat de soja*, sal, gasificants 
(bicarbonat sòdic i amònic) i vaini-
lla*. Cobertura de xocolata (pasta de 
cacau*, sucre de canya* i mantega de 
cacau*) i coco* (4%). 
*d’agricultura ecològica.

· Certificat: Euro Fulla
· Producció:El Horno de Leña H.L.T.,

S.A. www.elhornodelena.com
· Distribució Catalunya: BO-Q

Alimentación Natural S.L.
93 174 00 65 - www.bo-q.com

ALIMENTACIÓ/LLAMINADURES

Bio Llaminadures: llaminadures 
divertides, naturals i saluda-
bles, de Sol Natural

Bio Chuches és una família de llami-
nadures pensada per als més petits, 
ja que a més de divertits personat-
ges, són una opció saludable a les 
llaminadures tradicionals.

A diferència d’aquestes, que con-
tenen una gran quantitat de sucre 
refinat, les Bio Chuches estan 
endolcides amb sucres integrals i 
elaborades amb suc concentrat de 
fruites naturals ecològiques. Totes 
elles certificades SENSE GLUTEN.

La família està composta per 7 va-
rietats, 3 de les quals són veganes: 
Ossets (V) Ossets coberts amb sucre 
integral (V), Fruti‘s (V), Colas, Yo-
gu’s, Bastonets i Núvols.

· Certificat: Euro Fulla
· Marca: Sol Natural

www.solnatural.cat
· Distribució: Vipasana Bio, S.L.

ALIMENTACIÓ / BEGUDES

Rice Drink Moka, beguda 
d’arròs amb gust de Moka, de 
Lima® Food

Bona calenta o freda. Una beguda cre-
mosa d’arròs amb Yannoh®, el cafè 
de cereals sense cafeïna que ja conei-
xem, una aromàtica barreja soluble 
de grans torrats i xicoira per a tota la 
família que combina perfectament 
amb el sabor dolç de l’arròs.

Ingredients: Aigua, arròs* 17%, xarop 
d’arròs*, cafè de grans torrats* 1% 
(xicoira*, sègol*, ordi*, glans*), oli de 
gira-sol* premsada en fred, espessi-
dor: goma guar*, aroma natural*, sal 
marina. *d’agricultura ecològica

· Certificat: Euro Fulla
· Marca: Lima® Food

www.limafood.com
· Disponible: botigues especialitza-

des

ALIMENTACIÓ / BEGUDES

Tisana Bio Menstruació
100% ecològica, ArtemísBio

La menstruació és un procés natural 
que de vegades es presenta acompa-
nyat de molèsties físiques. La Tisana 
Menstruació d’ArtemísBio ajuda a ate-
nuar els símptomes de la menstruació 
i la síndrome premenstrual gràcies 
als efectes calmants del salze, les pro-
pietats antiespasmòdiques de la ca-

ALIMENTACIÓ / CACAU

PANELACAO, el primer 
cacau instantani elaborat 
amb Panela, d’Alternativa3

Cacau instantani ecològic de comerç 
just elaborat a Espanya per Alternati-
va3. Els seus dos únics ingredients són 
el sucre de canya Panela de l’Equador 
i el cacau pur desgreixat en pols de 
la República Dominicana i / o Perú. 
Sense colorants ni conservants ni fa-
rines afegides. Sense gluten ni lactosa. 
Adequat per a vegetarians i vegans. 
Amb propietats estimulants, reanima 
i reconforta. Ajuda a aixecar l’ànim i a 
eliminar la fatiga.

· Certificat: Euro Fulla
· Producció i distribució:

Alternativa3 www.alternativa3.com

ALIMENTACIÓ / BEGUDES

Tot el sabor del cafè unit al 
deliciós sabor de la beguda 
vegetal de civada, d’Isola 
Bio
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Una beguda que es pot servir tant 
calenta com freda. Ideal per a 
aquells que busquen la facilitat de 
no haver-se de fer el cafè i després 
afegir-hi la beguda vegetal. Intens 
aroma amb suau i deliciós sabor.

Ingredients: aigua, civada* (16%), su-
cre de canya*, cafè instantani (0,55%), 
oli de llavors de gira-sol espremut en 
fred*, espessidor: goma guar i goma 
xantana, sal marina.
* d’agricultura ecològica.

· Certificat: Euro Fulla
· Marca: Isola Bio

www.isolabio.com
· Producció: Abafoods s.r.l.
· Distribució: QBIO Productos

Orgánicos, S.L. www.qbio.bio

mamilla dolça i la milfulles, ajudades 
per l’acció reguladora de la sàlvia i la 
calèndula sobre el sistema hormonal.

Ingredients: Salze*, sàlvia*, calèn-
dula*, camamilla dolça*, anís verd*, 
milfulles*, regalèssia*.
* d’agricultura ecològica.

· Certificat: Euro Fulla
· Marca: ArtemísBio
· Distribució: Herbes del Molí www.

herbesdelmoli.com


