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Colesterol Forte Bio,  
de El Granero Integral

Nou complement 
alimentari ecològic a 
base de Llevat d’Arròs 
Vermell i Cúrcuma. 
La monacolina K del 
llevat d’arròs vermell 
contribueix a mante-
nir nivells normals de 
colesterol sanguini. 
Estudis clínics han de-
mostrat que les mona-
colines i la curcumina 
són substàncies que 
ajuden a inhibir la 
síntesi de colesterol.

Ingredients 100% d’origen ecolò-
gic certificat. Produc-
te apte per a vegans. 
Es presenta en 30 
càpsules vegetals de 

500 mg.

· Certificat:
Euro Fulla, CAEM, 
IFS (International 
Food Standard)
· Marca:
El Granero Integral
www.elgranero.com
· Distribució: 
Biogran, S.L.
www.biogran.es

COMPLEMENT ALIMENTARI

Bio “Rellenito” Sense Gluten, 
de Sol Natural

Snacks ecològics de cruixent tex-
tura i sense gluten, ideals per dur 
gràcies al seu pràctic envàs de 2 
unitats. Es pot triar entre les dues 
varietats:

•	Bio “rellenito” d’Arròs  
i Fajol amb Coco.

•	Bio “rellenito” d’Ar-
ròs amb Xocolata.

A més, estan certificats 
sense gluten i compten 
amb el símbol oficial de 
l’Espiga Barrada, pel que 

són aptes per a celíacs i persones 
intolerants al gluten.

· Certificat: Euro Fulla, Sistema 
de Llicència Europeu (ELS)

· Marca: Sol Natural
 www.solnatural.bio
· Distribució: Vipasana Bio, S.L 

ALIMENTACIÓ / SNACK

Proteïna de 
nou ecològica 
amb 45% de 
contingut 
proteic, de 
Raab Vitalfood

•	Vegà
•	Sense gluten
•	Sense lactosa

La proteïna de nou 
ecològica de Raab 
és un enriquiment 
ideal per a plats 
dolços i salats i 
begudes, així com 

una gran addició a ba-
tuts, mueslis, postres i 
productes fornejats. La 
proteïna en pols conté 
els vuit aminoàcids 
essencials, així com 
magnesi, seleni i zinc.

· Certificat:   
Euro Fulla
· Marca: Raab Vitalfood     
www.raabvitalfood.de
· Producció   
i distribució:   
Raab Vitalfood GmbH

ALIMENTACIÓ / SUPERALIMENT

Deliciosa salsa 
de soja fresca 
i japonesa, de 
TerraSana

Ponzu és una salsa de 
soja fresca japonesa. 
Té un deliciós i saborós 
gust umami i combina 
bé amb wok i plats de 
fideus i tofu. 

Ponzu està fet de shoyu, 
barrejat amb mirin, 
vinagre d’arròs i cítrics 

japonesos (yuzu i sadachi). 
El ponzu de TerraSana es 
produeix al Japó.

· Certificat:
Euro Fulla
· Marca:
TerraSana
www.terrasana.com
· Empresa:
TerraSana 
Natuurvoeding 
Leimuiden, B.V.

ALIMENTACIÓ / SALSES

LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES

ETIQUETATGE: EURO FULLA

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

Galetes Maria artesanals 
i amb ingredients 100% 
ecològics, de El Horno de Leña 

El Horno de Leña disposa d’una àm-
plia gamma de galetes María, 100% 
ecològiques, per convertir els teus 
desdejunis i berenars en moments 
deliciosos i més saludables.

•	Elaborades amb farina d’Espel-
ta, Sègol, Kamut o Blat.

•	Edulcorades amb Xarop 
d’Atzavara o Sucre de 
canya.

•	Amb i sense xocolata, 
de cafè o de cacau.

· Certificats: Euro Fulla | CAEM 
· Producció:
 El Horno de Leña H.L.T., S.A. 
 www.elhornodelena.com
· Distribuïdor Catalunya:
 BO-Q Alimentación Natural S.L.
 93 174 00 65 - www.bo-q.com

ALIMENTACIÓ / GALETES clàssics
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nou


