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Crema de Dàtils amb 
Ametlles Eco de sabor 
dolç i natural, de Amandín

La crema de dàtils amb ametlles 
està endolcida amb el propi 
dàtil, a més del xarop 
d’arròs. No porta 
sucre de canya ni 
tampoc oli de pal-
ma. A més, té baix 
contingut de grei-
xos saturats. Ideal 
per untar en les tor-
rades de l’esmorzar 
o el berenar, per 
dissoldre en aigua 
i prendre com a be-

guda o per preparar deliciosos 
aperitius salats. 

Descobreix més idees a: 
recetas.amandin.com

· Apta per a vegans
· Sense gluten

· Certificat:
 Euro Fulla 
· Marca:  
Amandín | www.rece-
tas.amandin.com
· Distribució:   
Costa Concentrados 
Levantinos, S.A.  

www.amandin.com

Galetes d’Espelta amb Xarop 
d’Agave, de Sol Natural 

Galetes d’espelta reformulades 
amb xarop d’agave, una alterna-
tiva al sucre més saludable 
i 100% natural. Amb dos 
nous sabors, chía i gin-
gebre, que se sumen a 
la gamma composta 
per les galetes de xoco-
lata, llimona, taronja, 
lli amb xocolata i roscos 
d’anís. El plaer de menjar 
galetes d’una manera sa-
ludable i nutritiva, alhora 
que deliciosa.

· Certificat: Euro Fulla 
· Marca: Sol Natural  
 www.solnatural.bio
· Producció i Distribució:  

Vipasana Bio,S.L.

ALIMENTACIÓ / CREMA

ALIMENTACIÓ / GALETES

Solubles per a esmorzars 
saludables i ecològics, de 
El Granero Integral

Amb sucre de coco o panela per 
donar un toc dolç, amb maca per 
començar el dia amb energia i amb 
quinoa per una aportació extra de 
proteïnes. Perfectes per afegir-los 
a la llet o begudes vegetals, fredes 
o calentes. També poden afegir-se 
a receptes de rebosteria.

· Certificat: Sohiscert
 www.sohiscert.com
· Marca: El Granero Integral
 www.elgranero.com
· Distribució: Biogran, S.L. 
 www.biogran.es

ALIMENTACIÓ / ESMORZARS

Humus amb olives 
ecològic, de Zuaitzo

Paté o crema de ci-
grons amb olives, 
100% ecològic i vegà. 
Entre els ingredients 
destaquen els lle-
gums (cigró i tofu) 
i els cereals (tahín 
o crema de sèsam) 
que proporcionen 
al producte final una 
combinació nutritiva 
idònia. Es pot servir 
com a aperitiu o entrant, 
acompanyat de pa o bastonets, 
com acompanyant a amanides o 

com a farcit de cre-
pes, pebrots farcits, 
rotllets...

· Certificat: Euro 
Fulla, Consell 
d’Agricultura i 
Alimentació Eco-
lògica d’Euskadi 
(ENEEK).
· Marca: Zuaitzo
www.zuaitzo.com
· Producció: 

Ekosal-Luz, S.L.
· Distribuïdor 

Catalunya: BO-Q 
Alimentación Natural S.L.

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

ALIMENTACIÓ / CREMA

Nous Bastonets 
d’Espelta amb 
Sèsam, de Biocop

Acompanyen qualsevol 
menjar, són cruixents, 
torradets al punt i amb 
tots els beneficis nutri-
tius de l’espelta. Amb 
alt contingut de fibra i 
el sabor i textura únics 
del sèsam. Ideals per 
acompanyar qualsevol 
plat, com snack per 
picar entre hores, o sim-
plement, com a substi-
tució del pa tradicional.

Es poden triar els 
Snacks d’espelta 
amb llavors de: 
Lli daurat, chía i 
sèsam, carabassa i 
cúrcuma o gira-sol 
i sèsam negre.

· Certificat: Euro 
Fulla 
· Marca: Biocop 
www.biocop.es
· Distribució:
Biocop productos 
Biológicos, S.A.

ALIMENTACIÓ / SNACK

ETIQUETATGE: EURo FULLA

LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES

nou

nou

nou

nou

nou

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


