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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

Celebrem l’Any Internacional 
de les Llegums amb Farines de 
Llegums Bio de mòlta pròpia, 
de El Granero Integral 

Llenties, pèsols i cigrons. Aquestes 
farines contenen més proteïnes que 
les dels cereals i milloren la textura 
dels productes de fleca i pastisseria. 

En tenir més fibra, la humitat del 
producte final és més gran i la seva 
mòlta pròpia manté la seva frescor 
durant més temps.

0% colesterol, alt contingut en Ferro 
i Zinc, riques en nutrients, sense glu-
ten, riques en minerals i vitamines 
del grup B, baix contingut en grei-
xos i amb baix índex glucèmic.

Presentació: Bosses de 500 g

· Certificat: Euro Fulla / Sohiscert
· Marca: El Granero Integral 

www.elgranero.com
· Producció i distribució: 

Biogran, S.L. www.biogran.es

Croissant integral d’espelta, 
de El Horno de Leña

  

Artesanals, fets a mà, amb ingre-
dients 100% ecològics.

Elaborats amb farina integral i 
massa mare d’espelta, amb tota 
la seva fibra. Una opció molt més 

sana i nutritiva. Ideals per con-
vertir esmorzars i berenars en 
moments deliciosos, en la versió 
dolça o salada: torrats a la plan-
xa amb margarina i melmelada, 
amb formatge, vegetal, enciam i 
tomàquet.

· Certificats: Euro Fulla - Comitè 
d’Agricultura Ecològica de la 
Comunitat de Madrid

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

· Producció: El Horno de Leña 
H.L.T, S.A.

· Distribuïdor Catalunya:   
BO-Q Alimentación Natural S.L.

  93 174 00 65 - www.bo-q.com

Nous Patés Vegans i Sense 
Gluten, de Sol Natural 

Nova gamma de Patés, elaborats 
només amb productes d’origen 
vegetal i sense gluten.

6 delicioses combinacions per 
gaudir en qualsevol moment:

 
 

 

a mig matí, com a aperitiu, en 
entrepà... o per acompanyar qual-
sevol plat!

•	Pastanaga i Cúrcuma
•	Kale amb Pesto
•	Rúcula i Pomodoro
•	Shiitake i Chía
•	Kale i espirulina a les Fines Herbes
•	Miso, Xampinyó i Blat Sarraí

· Certificat: Euro Hoja 
· Marca: Sol Natural   

www.solnatural.bio
· Distribució:  

Vipasana Bio,S.L.

Esmorzars sans i digestius 
amb civada ecològica, de 
Barnhouse 

Barnhouse recupera les seves re-
ceptes tradicionals de Granola de 
civada, en tres deliciosos sabors 
cruixents: 
•	Granola amb fruits del bosc

•	Granola amb anacards i baies de 
Goji

•	Granola amb llavors

Fetes de la manera tradicional, 
amb cura i ingredients 100% 
ecològics:
•	Ecològiques I veganes
•	Autèntica recepta cruixent
•	Reduït contingut de sucres

· Certificat: Euro Fulla
· Marca: Barnhouse    

www.barnhouse.de
· Producció i distribució: 

Barnhouse Naturprodukte GmbH.

Tomàquet fresc 
(100%) d’agricul-
tura ecològica, de 
Casa Amella

El tomàquet triturat 
de Casa Amella té un 
processament total-
ment natural sent ren-
tat, triturat i envasat, 
després es duu a ter-
me un procés tèrmic 
i finalment s’etiqueta.

Sense oli i sense sal, 
sense gluten, sense 
ou, sense lactosa, sense proteïna 
animal, sense sucres afegits.

Baix contingut en sal, 
alt contingut en licopè, 
verdures fresques de 
temporada. No prové 
de concentrats, cocció 
al vapor, producte de 
proximitat. Envàs lliu-
re de BPA (bisfenol A).

· Certificat: Euro Fu-
lla / Consell Català de 
la Producció Agrària 
Ecològica (CCPAE) 
· Marca: Casa Amella   
www.casaamella.com
· Producció i distri-

bució: Casa Amella Bio Food S.L.
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