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BioCultura València obre una tardor
de fires imprescindibles
Ecocultura Zamora, Fira Alimentació i Salut a Balaguer, Fira
Medi Ambient de Tàrrega, Salut
i Ecologia a Mallorca, són altres
destacables cites amb l’ecologia
d’aquest mes d’octubre.
Aquesta tardor promet ser molt ecològica i mostra d’això és la interessant
oferta pel que fa a fires que ens brinden diferents punts de la península.
Algunes ja àmpliament consagrades,
d’altres en plena expansió o iniciant
una marxa amb un encoratjador futur,
però en definitiva una bona notícia
per al sector ecològic i per al públic
sensibilitzat en un planeta millor i en
un consum més conscient.
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BioCultura, la cita més esperada a València
Setembre s’acomiada amb una
esperadíssima 7a edició de la fira
BioCultura a Feria de Valencia. La fira
internacional de productes ecològics i
consum responsable més important de
l’estat espanyol tindrà lloc a la capital
llevantina els dies 29 i 30 de setembre
i 1 d’octubre presentant més de 5.000
referències de productes d’alimentació

©Centipede Films, s.l.

ecològica, juntament a una extensa
proposta d’articles per la higiene i
cosmètica amb ingredients certificats,
tèxtil orgànic, ecomaterials, mobles i
decoració, energies renovables, teràpies i medicines complementàries, estalvi i reciclatge, ecologia, medi ambient,
turisme rural i cases de repòs, joguines,
artesanies, música, llibres i revistes.
En aquesta ocasió BioCultura,
que espera superar els 200 expositors i comptar amb uns 12.000
visitants, ofereix com és habitual un
complet programa de conferències,
xerrades i tallers en què s’abordaran
temes tan candents com “Càncer,
alimentació i emoció”, “Cosmètica
salvatge: les propietats biosaludables dels grans arbres”, “Tecnologia

tèxtil per a la reducció de l’impacte
ambiental de la moda”, “Menjadors
escolars sostenibles”, “Els Superaliments, què són, per a què serveixen
i com s’utilitzen”, “Alimentació vegetariana en la infància” - a càrrec
de la nostra companya a Bio Eco Actual, Miriam Martínez Biarge, metge
pediatre i especialista en el tema-, a
més d’altres interessants ponències
sobre la importància dels esmorzars
energètics o com muntar un negoci
sostenible, entre molts altres.
Una fira que ja s’ha convertit en
imprescindible tant per al sector professional com per al públic llevantí
amb consciència ecològica.
www.biocultura.org

ALIMENTACIÓ

LA MANERA MÉS SENZILLA
DE MENJAR BÉ
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FIRES
DOSSIERDEPRESENTACIÓN

HACIA UNA VIDA MÁS NATURAL

UNA VISIÓN MÁS HOLÍSTICA DE LA SALUD

PROPUESTAS MÁS SOSTENIBLES PARA LAS PERSONAS Y SU ENTORNO
LOS DISTINTOS ÁMBITOS REPRESENTADOS EN ESTA EDICIÓN IRÁN DANDO

Zamora torna a apostar per
l’ecologia

Aquest any Ecocultura tindrà com
a protagonistes els fruits secs, tan
presents en la dieta mediterrània per
la seva gran aportació vitamínica,
de fibra, proteïnes i d’àcids grassos
molt beneficiosos per al nostre sistema cardiovascular. Però a més, la
fira zamorana que compta amb un
marcat caràcter professional, oferirà
nombroses activitats paral·leles com
conferències, tallers, degustacions
i trobades, sense perdre de vista un
dels seus principals objectius: la dinamització de les petites economies
locals que estan darrere de la producció ecològica. Una important convocatòria de més de 100 expositors de
tots els sectors que una vegada més
s’ubicarà a IFEZA.
www.ecocultura.org

CREEE EN LA POSIBILIDAD DE UN APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE NUESTROS RECURSOS

Els dies 21 i 22 d’octubre, Mallorca ofereix una atracció extra per als
amants de l’ecologia, es tracta de la
NUESTRA MEJOR MEDICINA
fira Salut i Ecologia
que se celebra
a Inca. Un certamen jove que va
néixer l’any passat amb la vocació
de convertir-se en un esdeveniment
de referència a Balears per a aquells
que busquen alternatives de vida
més sostenibles, responsables i ètiques. La fira compta amb expositors
representatius dels àmbits fonamen21 Yen
22aquest
DE OCTUBRE
2017
tals
canvi deDE
paràmetres

Organitza:

Col·labora:

Dues cites a Lleida vetllen pel
medi ambient i l’alimentació
saludable
En el seu Balaguer natal, l’agricultor ecològic, gran activista anti-transgènics i fervent defensor de les plantes medicinals i teràpies naturals de
baix cost enfront de l’ús de fàrmacs,
Josep Pàmies, lidera la Fira Alimentació i Salut que té lloc el 21 i 22 de
octubre. “Des de fa deu anys donem
cabuda a petits comerciants i productors en aquesta fira que promou
l’autosuficiència i l’ús de plantes
i recursos de baix cost a favor de la
salut” explica Josep Pàmies. Aquesta
fira que reuneix uns 100 expositors,
també ofereix un interessant programa de conferències i trobades que
abordaran des d’altres punts de vista
el problema de l’osteoporosi i el càncer i es promourà la legalització de

FORMACIÓN

ACTIVIDADES

http://alimentacioisalut.com

EXPERIENCIAS NUTRITIVAS

la stevia, l’ús de la dieta alcalina i la
alimentació com a motor per canviar
el món.

Y MUCHO MÁS

QUE LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD DEBEN ESTAR PRESENTES EN CUALQUIER ACTIVIDAD
PLANTEA FORMAS MÁS SALUDABLES DE RELACIONARNOS CON NUESTRO ENTORNO
DEFIENDE LA PRESERVACIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO NATURAL
LA ELABORACIÓN ARTESANA Y LOS PRODUCTOS DE PROXIMIDAD
SOSTIENE QUE LA ADECUADA NUTRICIÓN ES

STANDS INFORMATIVOS TALLERES
PRESENTACIONES PONENCIAS

A la vora del riu Duero, la ciutat de Zamora acollirà del 13 al 15
d’octubre la 14a edició de la fira
Ecocultura. Aquesta fira hispanolusa
especialitzada en productes ecològics ja constitueix tota una referència transfronterera per a productors,
elaboradors i distribuïdors i així s’ha
demostrat amb el premi Eco-elabora
a la Transferència i Divulgació del
Coneixement i Innovació concedit
l’any passat per la SEAE.

Mallorca mostra la seva cara
més sostenible

FORMA A ESTE ÁRBOL Y ESTRUCTURANDO ESTA PROPUESTA DE VIDA

QUE NO ENTIENDE SEPARADAMENTE NUESTRA SALUD Y LA DE NUESTRO PLANETA
BUSCA UNA VISIÓN MÁS INTEGRATIVA Y NATURAL DE LA MEDICINA Y LA TERAPÉUTICA

També a la província de Lleida, a
Tàrrega, l’alimentació ecològica i de
proximitat serà la gran protagonista de
la 18a edició de la Fira Medi Ambient.
CLAUSTRE DE SANT DOMINGO - INCA
Aquest interessant esdeveniment de consum,
que2017.a PRIMERA
més de
FIRES D´INCA
FIRA presentar
d’accés gratuït i que s’ubica al Pavelló els seus productes o serveis realitEspai Mercat tindrà lloc els dies 14 i zen ponències o tallers divulgatius.
15 d’octubre. Al costat de sectors com Medicina integrativa, cosmètica nael de les energies renovables, la gestió tural, banca ètica, energies renovade residus o la cosmètica natural, bles, moda sostenible o biohabitabis’oferiran degustacions i curiosos litat seran alguns dels molts sectors
maridatges de productes ecològics i + información
que estaran
representats en el bonic
en www.salutiecologia.com / www.firesinca.es
artesans i prestigiosos cuiners locals Claustre de Sant Domingo d’Inca, a
presentaran les seves creacions. més de 25 activitats d’accés gratuït
En aquesta ocasió es durà a terme que tindran lloc durant els dos dies
una especial promoció de la Pera de que dura Salut i Ecologia.
Lleida, la moda responsable també
tindrà un espai destacat en aquesta
www.salutiecologia.com n
cita targarina que any rere any
aconsegueix sensibilitzar a un major
públic sobre l’ecologia i sostenibilitat,
sense oblidar l’espai EcoAula dirigit a
conscienciar els més petits.
www.facebook.com/firamediambient.tarrega/

ALIMENTACIÓ

¡És més que Bio,
és Biocop!
Marca pionera en la fabricació i
comercialització de productes biològics
amb la màxima qualitat nutricional i sabor.
Des de 1975 compromesos amb la
regeneració del model d’alimentació,
el consum responsable i la vida saludable.

biocop.es
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Montse Mulé,
Redactora, montse@centipedefilms.com

FIRES

Natural Products
Scandinavia & Nordic
Organic Food Fair 2017
MalmöMässan, Suècia, serà la ciutat amfitriona de la cinquena edició
dels esdeveniments comercials més importants de la regió nòrdica per
als productes naturals i ecològics d’aliments i begudes, salut, bellesa,
eco-vida i autocura: Natural Products Scandinavia & Nordic Organic Food
Fair (15-16 de novembre 2017).
Aidan Synnott©Natural Products Scandinavia

L’exposició conjunta de Natural
Products Scandinavia y Nordic
Organic Food Fair compta amb més
de 400 expositors que mostren les
últimes tendències. Més expositors
internacionals en comparació amb
l’edició anterior, incloent la presència
de tres nous pavellons: Skåne (Scania, la
regió més meridional de Suècia), Grècia
i Sri Lanka, a més dels pavellons que han
participat en edicions anteriors: KRAV,
Organic Denmark, Àustria, Organics
Clúster Auvergne-Rhône-Alps, França,
Itàlia, Estònia, Nord d’Alemanya,
Espanya i els Països Baixos. Tots
esperen satisfer les expectatives dels
més de 5500 visitants professionals dels
sectors d’aliments orgànics, cosmètics,
teràpies i farmàcies, entre d’altres.
Amb un creixement exponencial
de les vendes d’aliments orgànics
i una duplicació esperada de les
vendes en els propers deu anys, les
fires Nordic Organic Food Fair i
Natural Products Scandinavia donen
suport al desenvolupament del sector
orgànic i ofereixen als visitants una

àmplia gamma d’oportunitats per
a actualitzar els seus coneixements
sobre la producció orgànica, la
protecció del sòl i la millor manera de
gestionar les seves empreses d’acord
amb l’ètica ambiental.
Aquesta edició de 2017 inclou
innovacions importants, com ho
explica la seva directora Fiona Allen,
“En aquesta edició comptem amb un
New Natural & Organic Products
Showcase, nou aparador de productes
naturals i orgànics, de nou format,
més gran i millor que abans, amb
la seva pròpia àrea fora de la sala
d’exposició. Un dels majors focus de
la mostra és la seva àmplia gamma de
nous productes en totes les categories
naturals i orgàniques, incloent els
futurs “més venuts” i centenars de
nous llançaments al mercat”.

Seminaris, conferències i
debats
Els seminaris, conferències i debats
sobre investigació i desenvolupament

i sobre les últimes tendències es
desenvoluparan en tres escenaris
privilegiats: The Natural Theatre,
The Natural Beauty Theatre i The
Organic Theatre, i seran liderats per
creadors d’opinió, analistes e indústria
orgànica, així com per els experts de la
indústria com ara Organic Denmark,
Ekoweb, Euromonitor International,
EkoMatCentrum, Organic Sweden,
NOC Sweden, Ecovia Intelligence,
Tree of Brands, Rudefood, Natrue,
and Allergy Certified. La Sra.
Allen ens explica: “El programa del
seminari és famós per atraure una
gran quantitat d’organitzacions d’alt
perfil, en els nostres tres teatres
dedicats a l’esdeveniment. Un dels
nous oradors confirmats per 2017 és
Marije Vogelzang, una “dissenyadora
de menjars” de Holanda. Ella parla
en esdeveniments per tot el món
sobre la nostra relació canviant amb
el menjar - incloent diversos temes al
voltant del malbaratament d’aliments,
la manca de biodiversitat, les al·lèrgies
alimentàries i l’obesitat”.

15-16 November 2017

Natural & Organic Awards
Scandinavia
Els visitants votaran, com
en edicions anteriors, pels seus
productes favorits en els Premis
Natural
&
Organic
Awards
Scandinavia 2017, que reconeixen
la gran innovació i els productes
excel·lents. Aquest any, per tercera
vegada, The Nordic Organic Chef
Competition, sota els auspicis de
l’Associació Sueca de Xefs Orgànics,
Föreningen Ekokockar, atorgarà dos
premis, el Nordic Organic Chef
of the Year i el Sweden’s Organic
Chef. n

ALIMENTACIÓ

ELS ALIATS ESPORTIUS DE
RAAB VITALFOOD

El subministrament perfecte per a cada fase d‘entrenament

NOVETAT

Nova sèrie dissenyada per acompanyar els esportistes durant
tota la rutina d’entrenament i competició.
Totes les substàncies vitals en una sèrie.
ABANS DE L‘ENTRENAMENT:
Reconstitució i reforç per al màxim rendiment.

PROTEÏNES
MINERALS
VITAMINES

DURANT I DESPRÉS DE L‘ENTRENAMENT:
Minerals i proteïnes per reabastir els dipòsits .

De venda a: ecobotigues, herbodietètiques i parafarmàcies |

Facebook

Instagram: Raab Vitalfood Spain | info@raabvitalfood.de
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20%més
calci
que la llet
de vaca

IOGURT de CabRa
Font natural de calci
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Dra. Eva T. López Madurga, Metge especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública.
Consultora de Nutrició, Macrobiòtica i Salut Integral- www.doctoraevalopez.com

Si el fred s’ha ficat dins del cos,
prova aquesta beguda!
Estem ja entrant a la tardor i la temperatura comença a baixar. És la típica
època que si un es despista pot agafar
un refredat. A nivell d’alimentació ja
des de meitat de setembre és bo anar
reduint els aliments que ens refreden
(fruites, sobretot tropicals, sucs de
fruites, solanàcies, begudes molt fredes, excés d’amanides i aliments crus)
i anar augmentant els aliments que
generen i mantenen calor corporal
(augmentar la quantitat de sal, cereals

És bo anar reduint
els aliments que
ens refreden i
anar augmentant
els aliments que
generen i mantenen
la calor corporal

i llegums, cremes calentes de verdures, escudelles, coccions més llargues
com els estofats, etc.)
Però a més d’aquestes pautes generals, volia compartir amb tu un remei
molt efectiu en cas que de sobte notis
que t’estàs posant malalt: et sents cansat, amb dolor per tot el cos, o mal de
cap, i fred intern.
Per elaborar-lo s’utilitzen tres
ingredients: la pruna umeboshi, el
kuzu i la salsa de soja.
Les prunes umeboshi són prunes
sotmeses a un procés de fermentació
amb sal i fulles de shiso durant tres
anys, la qual cosa augmenta el seu
contingut en àcid cítric responsable
en part de les seves moltes qualitats,
com neutralitzar l’excés de sal i proteïnes; al seu torn, la sal amb la qual s’ha
fermentat la pruna neutralitza l’excés
de sucre, refinats i sucs. Té a més altres
moltes propietats: altament alcalinit-

zant, elimina la
radioactivitat i
atura el creixement de bacteris,
i és molt útil per
al cansament. Les
pots trobar en la
seva forma sencera, o en pasta.
Per aquest remei
millor si les aconsegueixes senceres.
El kuzu és el midó d’arrels volcàniques molt útil per a problemes de
pulmó i intestí gros i també per al
fetge i la vesícula. És molt bo per a les
mucoses tant respiratòries com digestives. Neutralitza l’excés de tòxics en
l’intestí i els desinflama; s’utilitza en
grips, rinitis, problemes de pell, i per
reduir la febre.
Posa una tassa d’aigua a escalfar i
afegeix una pruna umeboshi esmicolada en trossets petits; a part dissol

123rf Limited©olgadmi. Pruna umeboshi

una cullerada de kuzu en una mica
d’aigua freda (si no està freda es faran
grumolls). Quan l’aigua amb la umeboshi estigui calenta, afegeix el kuzu
i remou fins que quedi una consistència transparent i gelatinosa. Al final
afegeix una cullerada de salsa de soja
i deixa uns altres 2-3 minuts. Pren-lo
molt calent. Es pot prendre una tassa
diverses vegades al dia, encara que
aquesta beguda la recomano més a
manera medicinal que preventiva (és a
dir pren-la quan t’estiguis començant
a sentir malament i sense abusar-ne).
Veuràs què efectiva és!. n

ALIMENTACIÓ

UN RAYO DE SOL, OH OH OH
Al igual que los girasoles van girando según la posición del sol, nosotros nos movemos guiados por los deseos
de nuestros clientes. Por ello, Barnhouse tiene el placer de presentar KRUNCHY SUN SIN ACEITE DE PALMA, es decir,
las seis variedades más populares de Krunchy elaboradas exclusivamente con aceite de girasol.

Sin aceite
de palma

KRUNCHY SUN: CON ACEITE DE GIRASOL EN VEZ DE ACEITE DE PALMA
WWW.BARNHOUSE.DE
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Mareva Gillioz, Dietista i Coach nutricional, especialitzada en Naturopatia. Certificada
en cuina crudivegana per Matthew Kenney Culinary Institute - www.marevagillioz.com

ESPAI PATROCINAT PER:

Bio Space | El teu Espai Ecològic | www.biospace.es
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RECOMANAT PER

Aliments reforçants
a la tardor
Ja la tornada a l’escola superada, ens
anem adaptant a menys hores de llum
i a la baixada de temperatures, però tot
i així el nostre organisme ens demana
prevenció i enfortir les defenses.
Com? Aportant verdures i fruites
amb major densitat i enfortidores
del nostre sistema immune.
Els tubercles que havíem minimitzat a l’estiu, van agafant a poc a
poc més protagonisme i apareixen en
forma de nap, carabassa, moniato
i xirivia, ideals per ser utilitzats en
amanides tèbies amb poder més saciant i “calorífic”, així com en brous
i cremes de verdures reconfortants.
Aquestes verdures d’arrel són considerades “yang” en la medicina xinesa,

Aquestes verdures
d’arrel són
considerades “yang”
en la medicina
xinesa, és a dir,
d’energia contractiva,
mantenint així la
calor interna en
l’organisme

és a dir, d’energia contractiva, mantenint així la calor interna en l’organisme. És el que demana el cos en aquesta
època de l’any, retenir més calor sense
deixar tampoc de consumir verdures
de fulla verda més refrescants, formant
així un perfecte equilibri. De fet, la tardor es caracteritza per canvis de temperatura constants, i la dieta ha d’anar
d’acord amb això. De fulla verda, són
de temporada l’escarola, carxofes, la
col kale (i altres crucíferes), totalment
combinables en amanides temperades
amb carabassa o moniato cuits per
exemple.
Una altra exquisidesa de temporada
són els bolets. Especialment els bolets
shiitake, maitake i reishi, i el bolet
carbassa amb elevat poder antiinflamatori, antioxidant i antiviral. Són
considerats aliments anti-càncer i cardiosaludables. Es poden consumir en
saltats, cremes o fins i tot, alguns d’ells,
crus o marinats. Aporten un gust particular, i proporcionen una bona font de
vitamines del grup B, imprescindible
per al nostre sistema nerviós.
Un altre regal que ens ofereix la
tardor són les castanyes. Es tracta
d’un fruit sec que ens aporta hidrats
de carboni estables en sang, proporcionant-nos una energia duradora,
disminuint així les ganes de picar al
llarg del dia. Són antioxidants, i aporten magnesi, fòsfor i ferro. A destacar el seu poder prebiòtic al tenir un

123rf Limited©Eugene Bochkarev. Sopa de carbassa

tipus de fibra anomenada inulina,
sent aquesta un dels aliments favorits de la nostra flora intestinal, tan
determinant per a la nostra salut i immunitat. Les castanyes poden consumir-se rostides, en melmelades, com a
farciment, en cremes de verdures (de
ceba per exemple), o en rebosteria en
forma de farina apta per a celíacs, sent
aquesta lliure de gluten.
Els caquis, nutritius, baixos en
greix i rics en betacarotè, tenen cura
de la nostra pell, mucoses i sistema
immunològic. La seva fibra soluble
combat el restrenyiment, encara que
si es consumeixen sense estar en el seu
punt de maduresa, poden arribar a ser
astringents i comportar-se llavors com
un antidiarreic. Són ideals per fer melmelades, crema, en batuts i pastissos,
amb fruita seca o sols, consumits amb
una simple cullera.
La magrana en canvi és lleugera,
depurativa i diürètica. També rica en

fibra soluble, saciant i reguladora del
trànsit intestinal. El seu poder antioxidant, tonificant i revitalitzant la
converteix en gran aliada en èpoques
de cansament i esgotament. En ser rica
en vitamina C, ens ajuda a combatre
virus alhora d’aportar un efecte anti-aging a la nostra pell. Combina amb
una infinitat de plats, amb muesli o
porridge i iogurt vegetal, en amanida
amb escarola o créixens, en arrossos
o quinoa en forma d’amanides fredes,
en salses salades i especiades, o en versió dolça en forma de gelats i sorbets.
Aquesta tardor adopta els teus
aliats enfortidors de temporada, i
gaudeix de cuidar-te des de dins cap
a fora!. n
Pots adquirir tots
aquests productes
a Bio Space

93 453 15 73
C/ Valencia nº186 (Barcelona)

www.biospace.es || online@biospace.es

ALIMENTACIÓ

Octubre 2017 - Núm 49

BIOECO ACTUAL

8

Cada dia l’actualitat ecològica a Bio Notícies:
www.bioecoactual.com

Miriam Martínez Biarge, Metge Pediatre,
www.mipediatravegetariano.com - miriam@mipediatravegetariano.com

NUTRICIÓ INFANTIL

Com obtenir el calci que necessitem sense
prendre productes lactis
El calci és indispensable al llarg
de tota la vida, però durant la infància i adolescència és particularment
important ja que és quan els ossos
experimenten la seva major taxa de
creixement i consolidació. Com es
formin els ossos en aquest període
determinarà la seva qualitat durant la
resta de la nostra vida i el nostre risc de
patir osteoporosi quan ens fem grans.
A més de modelar els ossos, el calci
està en la sang i en totes les nostres
cèl·lules, duent a terme activitats
essencials per a la vida. És tan important mantenir uns nivells adequats de
calci en la sang que si no hi ha prou el
nostre organisme prendrà dels ossos
el que necessiti, fins i tot a risc de buidar aquests dipòsits. Per això és vital
una aportació regular de calci.
L’Agència Europea de Seguretat
Alimentària estableix unes quantitats diàries recomanades de calci de

ALIMENTACIÓ

280 mg en nadons de 7-12 mesos;
450 mg entre 1-3 anys; 800 mg entre
4-10 anys i 1.150 mg en adolescents.
No és cert que les persones que no
mengen carn necessitin menys calci
i les famílies vegetarianes i veganes
s’han d’assegurar que els nens reben
aliments rics en calci diàriament.
Els productes lactis són rics en
calci i per a les persones que desitgin
prendre’n, 1-2 racions al dia són una
bona opció. Més lactis poden tenir
efectes indesitjables sense aportar
beneficis. Els millors làctics són els
iogurts naturals i els formatges frescos, però hem d’evitar els formatges
molt grassos, els gelats, els batuts i
postres ensucrats i la mantega.

da arrissada, col xinesa, cols, grelos) i
també el bròquil, la ruca i els créixens.
Aquestes verdures tenen molt calci i
poc oxalat, pel que el seu calci s’absorbeix particularment bé, millor fins i
tot que el de la llet de vaca.

Moltes persones no poden o no
volen prendre lactis, i és perfectament
possible obtenir el calci que necessitem sense ells. Les millors fonts són les
verdures de la família de la col (col ver-

Les begudes vegetals i els iogurts de
soja, quan estan enriquits amb calci,
són particularment apropiats per als
nens de més d’1 any que encara mengen poques verdures. El calci d’aques-
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1 Requerit per la llei
2 Només els sucres propis de cada ingredient

K

Snack amb cereals ecològics – a partir dels 8, 10 i 12 mesos
Sense additius ni colorants1 artificials i sense sucre2 refinat
Un snack perfecte com a piscolabis i per emportar
Ideal per a les manetes del bebé

tes begudes enriquides s’absorbeix
en un percentatge similar al de la llet
de vaca. Els nadons menors d’1 any
només han de prendre llet materna o
fórmula adaptada per a lactants.
Altres aliments rics en calci que
han d’estar presents en la dieta diària
familiar són el tofu (millor si està quallat amb calci), el tempeh, la resta de
llegums, el tahini integral o el gomasi,
les ametlles, les figues seques i la chia.n
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El Granero Integral www.elgranero.com

QUÈ MENJAR

Llevat nutricional, complement indispensable
a la nostra dieta
De tots els complements nutricionals que trobem a les botigues
de dietètica i herbolaris és el llevat
nutricional la primera opció i la més
beneficiosa per a l’organisme. El llevat nutricional és base fonamental
en les dietes vegetarianes i veganes,
sent un complement alimentari indispensable de tota dieta saludable. Què
té el llevat nutricional que el fa tan
beneficiós?
El llevat nutricional és molt ric en
proteïnes de gran valor biològic, en vitamines, minerals i fibra. És particularment ric en vitamines del complex B, i
conté folats, tiamina, riboflavina i niacina. Aporta 9 dels 18 aminoàcids que
el cos no pot produir. Els minerals que
conté són Ferro, Seleni, Magnesi i Zinc,
sent molt baix en Sodi, i presentant pobres nivells de greixos. Proporciona beta-1,3-gluca, trehalosa, mana i glutatió,
que permeten el normal funcionament
del sistema immunològic.

A causa dels seus alts nivells de fibra,
el seu consum és molt recomanable entre esportistes, contribuint a millorar
la recuperació després de la pràctica
de l’exercici esportiu. Sense oblidar els
seus demostrats efectes positius sobre
la flora intestinal i la digestió.
Té propietats antivirals i antibacterianes. El llevat nutricional ajuda a
tractar de forma natural infeccions
fúngiques, sent de gran valor en el
tractament d’infeccions per Candida albicans. A causa dels seus alts nivells de
Seleni i Zinc, el llevat nutricional ajuda
a estimular el sistema immunològic,
generant defenses i permetent combatre l’estrès oxidatiu que la rutina diària
ens produeix, reparant el dany cel·lular
que es crea i afavorint els processos de
cicatrització. Contribueix al normal
estat de la pell, el cabell i les ungles.
No s’ha de confondre el llevat nutricional amb el llevat de cervesa, no

123rf Limited©Olga Miltsova

són iguals, encara que són produïts
per Saccharomyces cerevisiae. El llevat
nutricional és un llevat inactiu, que es
cultiva en melasses de canya de sucre i
remolatxa, es fermenta i es pasteuritza,
lliure de residus industrials, amb l’objectiu de ser un complement alimentari de qualitat amb qualitats especials.
El llevat nutricional, de color groc

en forma de flocs, grànuls o pols, no
serveix per fermentar els aliments.
L’usem com condiment de deliciós
sabor per fer formatges vegans,
salses, gratinats, batuts i sopes. És
un complement perfecte en la cuina
diària, essent indispensable que la
seva procedència sigui bio, que garanteixi la seva puresa i l’absència de
contaminants. n
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AIXÍ ES FA

Deliciós menjar
fermentat: MISO

El menjar fermentat està de moda.
Però, com funciona la fermentació?,
i, quins productes fermentats has de
tenir realment a la teva cuina? Definitivament, el miso n’és un d’ells.

fermentació, el qual trenca les proteïnes i sucres complexos, donant-nos
aminoàcids més simples, com l’àcid
glutàmic el qual dóna el característic
sabor umami.

Què és la fermentació?

Autèntic procés de producció

La fermentació és un tipus d’activitat duta a terme per certs microorganismes, com bacteris, floridures o
llevats, amb la intenció de canviar el
seu sabor, olor, textura, digestibilitat i
vida útil. Els japonesos han fermentat
durant segles i són autèntics experts
en la conservació del menjar i en la
creació de sabors únics. Ells fan servir el fong koji com a iniciador de la

El miso és un deliciós condiment
japonès, elaborat a partir de mongetes
de soja fermentades amb koji i depenent de la varietat, també combinat
amb arròs integral fermentat, arròs
blanc o ordi. El color del miso ens dóna
informació sobre el temps que ha estat
fermentant i de la intensitat del seu
sabor. Com més fosc, més temps fermentant i un sabor més fort.

El miso et permet
experimentar el Japó
autèntic i gaudir de
deliciosos sabors

Com s’elabora el miso?
El procés de producció es pot dividir
en tres etapes: la primera, l’activació
de la fermentació. Per a això s’usa una
matèria primera prèviament cuita al
vapor (arròs, mongetes de soja o ordi).

123rf Limited©PaylessImages

Posteriorment es barreja amb koji
i fermenta durant 3 dies. La segona
etapa seria el barrejat, on se li afegeix
mongetes de soja cuites i sal marina. I
finalment la fermentació que pot ser de
fins a més de 18 mesos, depenent del
tipus de miso. La barreja es col·loca en
uns barrils de fusta de cedre de 100 anys
d’antiguitat on continua madurant.
Aquests barrils de cedre no només són
el lloc on continua la fermentació, sinó
que també li confereixen l’autèntic i característic sabor al miso. Un altre factor
important durant el procés de fermentació és la temperatura ambient. Una
bona temperatura, garanteix un miso

amb un sabor més fort i nutritiu. No se
li afegeix res més, ni s’accelera el procés de fermentació. El miso et permet
experimentar el Japó autèntic i gaudir
de deliciosos sabors!

Com es fa servir el miso?
Al Japó, el miso s’empra principalment en sopes, juntament amb
algues i verdures. També per donar-li
sabor a salses, adobs i guisats, fins
i tot en plats dolços. El miso és el
substitut saludable dels cubs de brou
europeus. Amb el miso, les possibilitats són infinites!. n
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Tamari: deliciosa salsa de soja
Quan provis les salses de soja de TerraSana shoyu i tamari – t’enganxaran. Amb el seu deliciós sabor,
aconseguiràs que qualsevol plat arribi a un nivell superior.
Sabies que en el tamari podràs assaborir els cinc sabors:
salat, àcid, dolç, amarg i umami?
El shoyu i el tamari són similars. No obstant això, el que els
diferència, és que el tamari s’elabora només a partir de
soja, mentre que el shoyu també conté blat. A més,
el tamari té un sabor lleugerament més fort i és 100%
sense gluten.
•
•
•
•
•
•

Vols veure
com s’elabora el
nostre tamari al
Japó? Fes-li un cop
d’ull al nostre vídeo
a bit.ly/videojapon
o al nostre llibre de
receptes gratuït.

bio•organic

Elaborat al Japó segons les antigues receptes.
Mètodes tradicionals – és a dir, el premsat del tamari dura
una setmana i requereix d’un dur treball manual.
Llarg procés de fermentació - 18 mesos!
El resultat, un complex i saborós gust.
El tamari és sense gluten

El shoyu i el tamari són els ingredients perfectes en una
sopa de miso, com a ingredient base en un marinat,
amb uns noodles, com a salsa per al sushi o en qualsevol
plat que necessiti sabor.

TERRASANA.com

Distribuïdors: Natureco www.natureco.cat | Aikider www.aikider.bio | Biomundo www.biomundo.eu | Natureplant www.natureplant.com | Cadidiet www.cadidiet.com | Disgadiet www.disgadiet.com | Insular www.insulardietetica.com | Natimel www.masquebio.es
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Prepara les teves defenses per a la
tardor de forma natural
Arribada la Tardor, és el moment
clau per pujar les nostres defenses i
prevenir possibles virus i refredats,
a través de la dieta i ajuda d’aliats
naturals que potencien el nostre sistema immune i digestiu.
De fet, el 70-80% del nostre
exèrcit immunològic resideix en el
nostre intestí. La seva mucosa està
connectada amb les nostres cèl·lules
immunològiques, els limfòcits de
tipus T i B, i és també habitada per la
valuosa microbiota intestinal, autèntics soldats de funció coadjuvant i
coneguda també com flora intestinal.
Aquesta ajuda a protegir-nos i lluitar
contra infeccions, inflamacions i
trastorns immunològics, tot i que no
només això, també interfereix en el
nostre metabolisme i sistema nerviós. El seu estat doncs, determina el
nostre estat de salut i possible risc de
patir malalties, de manera que per
a garantir unes defenses òptimes,
és imprescindible mantenir un
sistema digestiu net, funcional i
saludable.
Per a això, és recomanable aportar
per una banda, el menjar favorit de la
nostra microbiota anomenada fibra
prebiòtica fermentable (és a dir, no
digerible) i polifenols. Es troben bàsicament en verdures i fruites com en
els porros, carxofes, all, ceba, xicoira,
plàtan, fruits vermells, magrana, kiwi,
raïm, aranja, poma, etc. A més de en

les llavors de lli i de chia en remull,
així com en les algues, cacau, te verd
i espècies. Tampoc poden faltar els
aliments rics en midó-resistent, com
són el moniato, la patata, llegums i
grans integrals com l’arròs i la civada
(preferiblement sense gluten), sempre cuits i després refredats perquè
compleixin amb el seu propòsit en el
nostre intestí. Es poden reescalfar si
es desitja, sempre que no superin els
140 graus màxim.
D’altra banda, és igual d’important aportar aliments fermentats
amb funció probiòtica per anar repoblant el nostre batalló i que aquest
tingui una bona diversitat, i es trobi
en quantitats òptimes. En la dieta
comptem amb el xucrut (col fermentada), kimchi (versió coreana),
salsa de soja Tamari (sense gluten),
pasta de miso, les prunes umeboshi
i derivats, els confitats, el tempeh i
begudes com l’aigua de quefir o el te
kombucha.
Pel que fa a nutrients, els imprescindibles per al nostre sistema
immunitari que no poden faltar
aquesta tardor són la vitamina C,
el zinc i els fitonutrients com el
alil-sulfur, les xantofil·les i carotens. És recomanable una aportació
regular d’all i ceba, cítrics, kiwis,
fruits vermells, verdures de fulla
verda com el julivert, ortigues, la col
kale, col, també la col llombarda i

123rf Limited©Marek Uliasz. Aliments fermentats: kimchi, remolatxa vermella,
vinagre de poma, iogurt de llet de coco, etc.

bròquil, el gingebre, la cúrcuma, pebrot, pastanagues, carbassa, bolets
shiitake, fruits secs i llavors entre
d’altres...
I per últim però no menys important, hi ha un elixir de la natura a destacar pel seu caràcter antisèptic, gràcies al seu contingut en flavonoides
antibacterians i enzims antiinflamatoris, el Pròpolis. Es tracta d’una
substància extreta de les resines dels
arbres i produïda per les abelles per
protegir els seus ruscs i actua també
com a antifúngic i antiviral, a més

de ser un fabulós antibiòtic natural.
És utilitzat per reduir la durada dels
refredats, inflamació i dolor a la
gola, així com els episodis que cursen
amb tos. Es recomana prendre-ho
en tintura diluït en aigua o fins i tot,
encara millor, amb mel pura, per a
augmentar així el seu poder curatiu
gràcies a l’efecte sinèrgic que es crea
entre tots dos. També el seu ús pot ser
a nivell tòpic, com a excel·lent cicatritzant de ferides i cremades lleus a
la pell. Per una prevenció intel·ligent
i natural, per poder gaudir de la tardor com es mereix!. n
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Menús ecològics per emportar
Fora de casa: treball, estudis, oci...
Al reprendre les nostres obligacions, treball o estudis, molts de
nosaltres optem per emportar-nos
el menjar de casa, per la confiança
i confort que ens aporta. Per a això,
una aposta segura és optar per menús
ecològics per emportar fora de casa.
Els tapers o pots de vidre, són una
excel·lent alternativa a menjar en
restaurants o bars, en els quals no
sempre podem controlar la qualitat
ni quantitat de certs elements com
són els processats, els greixos, la sal
i sucres, tan influents en el nostre
equilibri alimentari... Per no parlar de
l’estalvi que suposa i de la possibilitat
de fins i tot invertir-lo en sumar salut
i benestar! I és que és ben sabut que
com a casa, no hi ha res equiparable,
sobretot si optem per una alimentació ecològica, neta i lliure de pesticides i additius químics. Però no només
això, també l’ecològic és sinònim de
major aportació de vitamines i minerals per aliment, per tant de millor
nutrició i menor risc de patir dèficits
nutricionals. Atès que la nostra alimentació pot ser la nostra medicina o
verí, val la pena en el dia a dia escollir
amb afecte i cura el que anem a aportar al nostre menú setmanal...
Es tracta d’una magnífica oportunitat per organitzar, explorar i
preparar uns autèntics menjars
saludables com a part dels nostres
menús ecològics per emportar, per
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començar l’any nou “escolar” amb
bon peu! Per a això, haurem de tenir
en compte diversos punts essencials...
1- Que el taper o pot sigui sempre
de vidre o lliure de BPA, evitant així
que migrin els tòxics característics
del plàstic al nostre menjar, sobretot
si al plat es troba algun cítric o si es
vol reescalfar el menjar al mateix
taper.
2- Que sempre es tingui en compte
el plaer en el menjar. Es tracta de
crear un hàbit de vida, i menjar sense
gaudir, és insostenible a llarg termini.
Per a això les salses o amaniments
casolans són grans aliats, fets a base
d’un bon oli amb llimona o vinagre
de qualitat, juntament amb espècies
o herbes aromàtiques que a més
posseeixen propietats digestives,
antiinflamatòries, antioxidants i que
eleven el nostre nivell de felicitat. Tot
un món a descobrir...
3- Que no falti el vegetal. Perquè
un menú sigui de veritat equilibrat,
la base ha d’estar constituïda de
verdures, tant de fulla com d’arrel,
així com de fruites. L’ideal seria que
les verdures formessin, en cada àpat,
més de la meitat del plat, i una part
d’això en cru, sempre que es digereixi
bé, augmentada a l’estiu i disminuïda
a l’hivern. Així ens assegurem l’aportació de tota la seva energia vital. A
més, el vegetal cru aporta enzims di-
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gestius que ens ajuden i afavoreixen
una bona digestió i assimilació de
la resta dels components del nostre
plat. La fruita en canvi, és preferible
menjar-la al principi o fora dels
àpats excepte la poma, pera, fruits
vermells, papaia i pinya que són
digestives i poden formar part d’una
amanida, plat combinat o postres.
4- Privilegiar els aliments de temporada és una cosa de sentit comú
encara que no és el que reflecteixen
la major part dels supermercats, mercats i per tant com a conseqüència,
els nostres menús. És una manera de
garantir una bona aportació de nutrients atès que l’aliment es troba en
el seu punt àlgid i més a menor preu,
respectant així el ritme de la nostra
mare terra...

5- I finalment, donat els nostres
ritmes de vida tan antinaturals i amb
tan poc temps per cuinar, és clau cuinar senzill i un cop per a diversos
dies. Escollir un dia a la setmana,
diumenge per exemple, i usar els 4
fogons per a les coccions de verdures, grans integrals i llegums, a més
de preparar en cru, batut, liquat o
fornejat, la fruita i verdures.
Per posar-t’ho fàcil, res com un
rebost sa i ric en nutrients. En ell,
que no faltin aquests aliments estrella:
• Alvocat, fruits secs i llavors mòltes
• Tahin o alguna crema de fruits
secs
• Oli d’oliva de primera pressió en
fred
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• Cremes de verdures, fredes o calentes, amb més poder saciant si els afegim flocs de civada, ametlles, llavors, alvocat o / i llegums.
• Amanides completes amb més del 70% del plat de verdures de fulla i d’arrel, juntament amb llegums, tubercles o grans integrals cuits i refredats,
amb algues i llavors mòltes.
• Rotllets de col amb verdures, xucrut i llegums o grans integrals.
• Espaguetis de carbassó amb tofu, verdures ratllades i llevat nutricional.
• Hamburgueses de llegums o gra integral amb verdures i algues.
• Cuscús de coliflor amb tomàquet, xampinyons i olivada.
• Raviolis de remolatxa farcits de paté vegetal.
• Timbal de patata i xampinyons.

123rf Limited©Katarzyna Białasiewicz. Mare preparant esmorzar saludable per a l’escola

• Verdures de fulla verda i d’arrel,
fresques i en vidre
• Tubercles
• Herbes aromàtiques fresques i
seques
• Pa integral sense gluten
• Grans integrals secs i pre-cuits
• Pasta de llegums, d’arròs i fajol
• Flocs de civada i de fajol
• Llegums secs i en vidre
• Brous vegetals
• Begudes i nates vegetals
• Espècies bàsiques: cúrcuma, caiena, canyella, vainilla, gingebre,

•
•
•
•
•
•
•
•

all, ceba, mostassa en pols, pebre
negre i sal sense refinar
Fruita fresca, liofilitzada, deshidratada i en compota
Coco en totes les seves modalitats
(oli, aigua, iogurt)
Confitats i fermentats sense pasteuritzar
Cacau i garrofa
Llevat nutricional (similar al formatge parmesà)
Algues
Xips de verdures
Patés vegetals

IDEES DE SNACKS
• Crispetes bio salades o dolces
• Granola amb fruita, fruits secs i encenalls de cacau
• Torrada amb tahin i nabius
• Torrada amb tomàquet, formatge vegà per untar i ruca
• Llesques de pa de plàtan
• Gelat de fruita congelada i batuda
• Suc o batut verd
• Perles de tapioca amb xocolata
• Púding de chia amb fruita, coco ratllat i canyella en pols
• Compota de poma amb iogurt de coco, vainilla i llavors de cànem
• Palets de cogombre, pastanaga, tomàquets cherry o raves amb hummus
• Flocs sense gluten amb beguda vegetal, tahin i fruita
• Boles energètiques de cacau
• Xips de verdura amb olivada
• Macedònia de fruites amb vainilla

ALIMENTACIÓ

Les nostres begudes d’arròs,
*
na
ia
al
it
a
naturals amb ànim
* Per als productes a base d’arròs
Natumi, utilitzem arròs integral de la
província italiana Vercelli. Mimat pel sol
del Piamonte i cultivat per agricultors
orgànics experimentats.
La beguda d’arròs està disponible en
5 sabors, així com la nostra deliciosa
nata de cuina d’arròs. Bon Profit !

www.natumi.com!
També disponibles els següents sabors:

Natural

Calci

Proteïnes

Vainilla
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L’opció més saludable

RECEPTA

ESPAI PATROCINAT PER:

Amandín | www.amandin.com

Mareva Gillioz, Dietista i Coach nutricional, especialitzada en Naturopatia. Certificada
en cuina crudivegana per Matthew Kenney Culinary Institute - www.marevagillioz.com

Batut de Duo de Pinya i
Fruits vermells
Estris
• Batedora potent de got (mínim 750 Watts)

Ingredients
• 2 tasses de pinya madura trossejada, pelada i congelada (o fresca)
• 1 tassa de fruits vermells congelats
• 1 tassa de beguda d’orxata sense sucre
• 2 c. soperes de cacau en pols
• 1 dàtil desossat
• 1 c. sopera de mantega de coco
• 1 c. postres d’extracte de vainilla
• 1 c. postres de canyella en pols
• mica de sal no refinada
• 1 didal de gingebre
• opcional: 1 c. postres de nibs de cacau crus, i nabius deshidratats
1. En el got de la batedora, abocar
tots els ingredients excepte els
fruits vermells, el cacau i el dàtil, i
reservar 1/4 de tassa de l’orxata per
després. Batre tot fins que quedi
ben barrejat, i reservar.
2. Netejar la batedora amb aigua i
abocar ara la resta d’ingredients
juntament amb la reserva d’orxata.
Batre fins que quedi tot homogeni.
3. En un got o copa, abocar la primera
capa del batut de pinya, i després

©Mareva Gillioz

la següent del batut de fruites vermelles.
4. Barrejar subtilment i afegir els toppings al gust per sobre.
Entrem suaument a la tardor amb una
mica de dolçor? Sí, però saludable,
refrescant i amb poder antioxidant!
Per a això, adoptem fruita natural
com la pinya per la seva propietat
enzimàtica digestiva i contingut en
vitamina C, d’aquesta manera ens

assegurem unes defenses ben altes i
un sistema digestiu net i feliç. De fet,
la pinya (especialment el seu centre
llenyós) posseeix un efecte medicinal
antiinflamatori enfront de malalties
intestinals com la colitis, colon irritable o malaltia de Crohn, i també
a nivell articular com en el cas de
l’artritis per exemple. A més a causa
del seu poder astringent, també està
indicada en casos que cursen amb
congestió nasal i mal de coll tan
característics en èpoques de canvis
de temperatura constants com són la
primavera i la tardor.
Altres fruites aliades són els fruits
vermells (també anomenats baies)
formats per mores, maduixes, gerds,

ALIMENTACIÓ

Doble plaer
YOGI TEA® a
preu especial

Available 01.02.2016
Article data:

yogitea .co m

facebook.com/yogitea

groselles i nabius. A causa del estrès
i estil de vida tan antinatural que
portem, són autèntics soldats per al
nostre organisme ja que combaten
l’acció oxidativa dels radicals lliures.
Posseeixen també virtuts calmants
del tracte digestiu, protegeixen la
nostra salut ocular i són afavoridores d’una pell bella, jove i elàstica,
unes autèntiques joies a més d’estar
boníssimes en qualsevol plat.
Tot això combinat amb orxata, el
suc de la xufa, un tubercle de poder
reconstituent i cardiosaludable
gràcies a la seva riquesa en Omega
9, conformen un berenar ideal per
hidratar-nos, refrescar-nos i reconfortar-nos amb qualitat i salut! n
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LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES
nou

ALIMENTACIÓ / BEGUDES
Supersucs a base de açaí, de
Cocar

ALIMENTACIÓ / COMPLEMENTS ALIMENTARIS

Sucs orgànics i sense sucres
afegits amb tot el poder antioxidant de l’açaí procedent de
l’Amazones brasiler. Disponible
en 3 varietats veganes i sense
gluten: Antioxidant, Energy i
Stimulant. Unes begudes refrescants depuratives, energètiques
i amb alt contingut en vitamines, minerals i aminoàcids.

Nou complement ecològic, de
El Granero Integral

· Certificat: Euro Fulla
· Marca: Cocar www.cocarfood.bio
· Distribució: La Finestra sul Cielo
www.lafinestrasulcielo.es

ALIMENTACIÓ / WRAPS
Wraps Bio i Sense Gluten.
¡Enrotlla’ls ... i gaudeix!, de
Sol Natural

combinació d’ingredients a base
de plantes (camu-camu, equinàcia
i sàlvia) que juntament a l’efecte
sinèrgic del pròpolis ofereixen una
alternativa ecològica per enfortir
les defenses del nostre organisme.
Sense excipients ni derivats de la
soja. Aporta vitamina C de font
vegetal no sintètica.

· Certificat: Euro Fulla, Sohiscert,
IFS (International Food Standard)
· Marca: El Granero Integral
· Empresa: Biogran,S.L.		
www.biogran.es

ALIMENTACIÓ / GUISAT

nou

nou

Guisat de llenties i quinoa
ecològic i vegà, de Carlota
Organic

sar-hi els teus ingredients favorits,
envolta, enrotlla... i gaudeix!
Pots triar entre 3 varietats:

Un plat molt equilibrat de
Carlota Organic, cuinat a foc
lent amb una concentració
altíssima de micronutrients.
Baix en greixos saturats, font
de proteïnes i fibra. Plat preparat i llest per servir.

• Multigrà amb Chia
• Multigrà amb Fajol
• Blat de moro amb Civada

Nova família de “Tortillas” Wraps
Sense Gluten. Només has de po-

Resfrigran BIO, el complement
ecològic ideal per a aquest hivern
de El Granero Integral. La perfecta

nou

· Certificado: Euro Fulla.
· Marca: Sol Natural			
www.solnatural.bio
· Distribución: Vipasana Bio, S.L

· Certificat: Euro Fulla,
· Producció: Via Orgànica SL.
www.carlotaorganic.com
· Distribuïdor Catalunya:
BO-Q Alimentació Natural S.L. |
93.174 00 65 www.bo-q.com.

Vegà.
Sense
gluten.
Sense al·lèrgens. Sense
sucres afegits.

ETIQUETATGE: EURO FULLA

anunci-def.pdf

1
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MERCATS
Dimarts i Divendres
de 9h a 21h
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ecològic
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CADA DIMARTS I DIVENDRES

REGALEM UN XEC DE

Pedralbes Centre

10€
*

PER COMPRES A PEDRALBES CENTRE

*

Av. Diagonal 609-615
Joan Güell (Bcn)
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Montse Mulé, Redactora,
Eco- Animalista,
montse@centipedefilms.com

Ni cultura, ni esport
Per al indefens animal davant
de l’home armat i amb males intencions arriba la pitjor època de l’any.
Tant en espais privats com públics
s’ofereix al caçador la immunitat
per matar (o deixar malferits) a perdius, fotges, fredelugues, tórtores,
isards, cabirols, muflons, daines,
guineus, senglars, conills, coloms...
Des de l’administració es regula si
amb fura o sense fura, si els diumenges o els dimarts... els anomenen “espècies per a aprofitament
cinegètic”. Entre les normes es preveu fins i tot que quan un animal
en la seva fugida aconsegueix arribar a territori protegit, un refugi de
fauna salvatge per exemple, els caçadors amb les seves armes puguin
seguir-los en l’interior d’aquests
refugis o zones de seguretat amb la
finalitat exclusiva de reconduir-los
a l’àrea privada de caça...
Al voltant del gran negoci de la
caça i del mercat de carn de caça
giren grans paraules com Cultura
i Esport. Mentida, la Cultura i l’Esport no tenen res a veure amb això.

ALIMENTACIÓ

SETEMBRE-2017-NATURSOY-CAT.pdf
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Que ho diguin alt i clar, que en ple
segle XXI ningú se sorprèn: negoci
pur i dur i satisfacció dels més baixos instints d’una part important
d’humans: els que cacen i els que
demanen la carn de caça per als
seus estómacs.
I quan no hi ha prou preses per
satisfer aquest desig sanguinari
s’importen d’altres països. Per
exemple, a França arriben cada
any milions d’animals per a ser
abatuts pels caçadors agrupats en
80.000 associacions, el que significa que per desgràcia no són quatre
ni quaranta. n
5/9/17

12:10

Pedro Burruezo, Eco activista, Director
de The Ecologist, assessor de BioCultura, hortolà i compositor, redaccion@theecologist.net

LA CÀMERA OCULTA

Gallines infelices: ous
verinosos
Mentre escric aquestes línies
els mitjans no paren de difondre
l’assumpte del pesticida i els ous.
L’assumpte és greu però és només la
punta de l’iceberg. Les gallines de les
granges convencionals viuen d’una
manera que fa plorar a qualsevol.
Confinades, es violenten les unes
contra les altres. Són sotmeses a tot
tipus d’estrès. I, a més, són ruixades
amb pesticides d’una manera que se
salta a la torera qualsevol tipus de
tractat sobre drets animals.
Les granges convencionals cosifiquen la vida dels animals. De
la mateixa manera que la gestació
subrogada cosifica el cos de la mare
i transforma el nadó en un bé de
consum. Són diferents maneres
de maltractar un ésser viu, però
formen part d’un mateix quid. Es
tracta de cosificar la vida, tant és que
sigui d’un pollastre o d’un nadó. Què
podem fer contra aquestes noves
formes de barbàrie? Denunciar a tot
arreu que la cosificació de la vida és

123rf Limited©moji1980

una nova forma de feixisme. I no
consumir tot allò que tingui a veure
amb el atemptar contra els éssers
vius d’una manera tan impia.
El bo de Bigas Luna, poc abans
del seu òbit, es vantava que a la seva
granja vivien només gallines felices
que corrien lliures i contentes per
l’espai obert furgant a la terra per
al seu gaudi. Jo les vaig veure. I vaig
comprovar que eren felices. No com
les de les granges convencionals,
tractades com màquines de produir
ous. Quin món vols? Doncs ja saps
com hauria de ser la teva cistella
de la compra. Pots privar-te d’altres
coses. Però no et privis de consumir
el que realment és lícit. n
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Matcha Latte
U N A R E C E P TA D E

Pantone 3298C
Pantone 376C

PNAUTURRAEL

✓

CO ME NÇ A
EL DI A AM B

en er gi a
VE RD A!

COM FER MATCHA LATT E?

Per prend re fred o calen t

Posi tots els ingred ients en el mescla dor i barreg i
fins a obteni r un smooth ie untuós .
- 250 ml de llet (veget al)
- ½ culler eta de cafè de Bioton a Match a
- 1 culler eta de cafè de pasta d’ame tlles
Endol ceixi amb 1,5 culler es sopere s de xarop
d’auró , atzava ra o mel.

Control de pes • protecció cellular • vitalitat

100% purs Certificats biològics Certificats Vegan® Sense gluten ni colesterol
Sense conservants, additius, potenciadors del sabor, colorants, edulcorants o agents de càrrega!
Segueix a Biotona a

y

— www.keypharm.com
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Raúl Martínez, Dietètica i dieto teràpia Homo toxicologia,
raul.mgarc@gmail.com - www.raulmartinezgarcia.com

Ous contaminats, ús de pesticides
il·legals a Europa!
Aquest agost ens hem sobresaltat
amb la noticia contrastada, i degudament confirmada per la Comissió Europea, de l’existència d’un tràfic d’ous
contaminats pel pesticida fipronil. Es
tracta d’una notícia d’una gravetat extrema, no sobradament difosa en mitjans de comunicació i oportunament
ocultada al públic consumidor pels
responsables de les administracions
implicades, que estan obligades a vetllar per la salut dels ciutadans. Donada
l’alarma que genera, pel fet que els ous
són un aliment d’ampli consum a les
llars i de presència generalitzada en
la majoria de les dietes dels europeus,
aquesta notícia no ha de passar desapercebuda per tractar-se d’una crisi alimentària que pot tenir gran incidència
sobre els ciutadans europeus.
La Comissió Europea informa que
la crisi afecta més de 15 països, i ja
ha generat un frec entre Holanda i
Bèlgica, a causa de que una empresa
belga va importar el 2016 des de

Romania el pesticida per barrejar-lo
amb altres insecticides legals per tal
d’augmentar els seus efectes . Bèlgica
va informar a Holanda del possible ús
en els seus corrals, informació que no
es va investigar. Les autoritats sanitàries holandeses van alertar aquest
estiu quan la presència del fipronil
era indiscutible en remeses d’ous procedents de les seves granges avícoles,
bloquejant les partides i tancant les
explotacions avícoles implicades. L’ús
fraudulent del fipronil en la neteja no
només se centra en granges d’Holanda
i Bèlgica, sinó també en explotacions
d’Alemanya i França. La Comissió Europea ha confirmat que s’han trobat
ous sospitosos d’estar contaminats a
Bèlgica, Holanda, Alemanya, Suècia,
Regne Unit, França, Àustria, Polònia,
Romania, Eslovàquia, Dinamarca,
Eslovènia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg,
Suïssa i Espanya.
La crisi alimentària provocada pels
ous contaminats té especial rellevàn-

123rf Limited©Robert Kerr

cia, no només per la contaminació de
l’aliment que en si mateixa ja és greu,
sinó perquè el pesticida fipronil és un
pesticida prohibit a Europa i que es fa
servir fraudulentament per desinsectar l’aviram. És de tal gravetat la crisi
que els ministres de la UE es reuneixen

aquest 26 de setembre per analitzar els
múltiples errors de coordinació en la
gestió de la mateixa.
El fipronil és el que es coneix com
un insecticida d’ampli espectre aplicable a una gran majoria d’insectes. La

ALIMENTACIÓ
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naturalesa

EKIBIO - FRANCE - www.lepaindesfleurs.bio - www.ekibio.fr - Disponible en tiendas ecológicas

FR-011

Fabricado en
nuestros talleres
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Com a consumidors ens sentim
alarmats. Què passa si consumim
ous contaminats? Com ens afectarà?

Si ingerim de forma puntual aquests
ous no hem de témer efectes nocius o
perniciosos sobre la nostra salut, però
el consum continuat dels mateixos sí
que ha de ser considerat com a perillós. I això és així pel fet que el pesticida s’acumula en el nostre cos i en
augmentar la concentració del mateix
augmenta el perill derivat de la seva
presència, nociu si es troba en altes dosis. És obvi que si tenim la més mínima
sospita que els ous del nostre rebost
estan contaminats cal llençar-los sense
més demora. Primer de tot, s’ha d’evitar que nens i embarassades s’exposin
innecessàriament a possibles perills
pel seu consum.
La crisi dels ous contaminats també ha arribat a Espanya. L’Agència
Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició va rebre el 20 de
juliol l’alerta europea de detecció de
fipronil en ous, alerta que va ser llançada des de Bèlgica. La conseqüència
d’aquesta alerta ha estat la immobilització a Biscaia d’una partida de 20.000
unitats d’ou líquid contaminat, procedent de França, que no han arribat
a entrar a les cadenes de distribució
d’aliments, evitant així el risc per a la
salut dels consumidors. A diferència

123rf Limited@zlikovec. Classificació automatitzada d’ous

de la resta de països europeus, els ous
sospitosos han estat retirats abans
d’entrar en botigues i supermercats,
però en els països afectats continua
havent centenars de productes que
poden contenir-los, com salses, dolços o aliments infantils, que estan
sent sotmesos a revisió per part de les
autoritats sanitàries per localitzar-los
i treure’ls del mercat.
No estem parlant d’unes dotzenes
d’ous en mal estat, estem parlant de
milions d’ous contaminats que van

sortir de granges de quatre països i van
ser distribuïts per Europa. I el que és
més sagnant, l’ús del pesticida il·legal
no és puntual, és un delicte generalitzat que s’ha dut a terme en centenars
d’explotacions a Holanda, Bèlgica, Alemanya i França. La crisi dels ous contaminats per fipronil revela fallades
en el control dels productes destinats
al consum humà per part de la UE,
fallades recurrents, ja que els vint han
patit en els últims anys sonades crisis
alimentàries i no han adoptat les mesures necessàries per evitar-les. n

ALIMENTACIÓ

!

seva forma d’actuació és per bloqueig
del sistema nerviós central dels insectes, la conseqüència immediata és la
paralització dels seus nervis i músculs.
S’utilitza com anti-puces per a mascotes, gossos i gats, perquè acaba amb
elles en el termini de 48 hores. Però
el seu ús sobre animals que entren a
la cadena alimentària humana està
prohibit a Europa. Es classifica com
un plaguicida moderadament perillós
classe II de l’OMS, que el considera de
toxicitat baixa, però està comprovat
que és molt tòxic sobre animals de
granja, especialment per als conills.
La molècula és fotosensible i forma
desulfinilfipronil, que té una major toxicitat per als mamífers que el mateix
fipronil. Els símptomes d’intoxicació
inclouen sudoració, nàusees, vòmits,
mal de cap, dolor abdominal, marejos,
agitació, debilitat i convulsions tònic-clòniques. L’Agència de Protecció
Ambiental dels Estats Units ha classificat el fipronil com un carcinogen del
grup C, que inclou als éssers humans,
que poden provocar tumors en cèl·lules fol·liculars tiroïdals.
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Una gama de 5 cremes de verdures a punt per a consumir.
Elaborades com a casa, amb ingredients de proximitat,
sense espessants ni conservants.
Troba la teva felicitat entre aquestes receptes :
Crema de coliﬂor, col kale, i bròquils
Crema de patata dolça i gingebre
Crema de 5 verdures verdes
Crema de carbassa i carbassa dolça
Crema de carbassa i quinoa

Per contactar-nos :
DANIVAL - Le Moulin d’Andiran
47 170 ANDIRAN ( FRANCIA )
Tel : +33 (0)5.53.97.00.23
mail : infos@danival.fr

Danival és una marca
‘
100% ecologica.
Distribuim exclusivament
a botigues
especialitzades.
Tots els productes
Danival es fabriquen
a França des de 1990.
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Javier Guzmán, director de VSF Justícia Alimentària Global
www.vsf.org.es comunicacion@vsf.org.es

SOCIETAT

La mida sí que importa
Ja sabem per les pròpies declaracions de l’OMS que l’alimentació insana basada en productes processats
és el major problema de salut pública
a nivell mundial, i el causant del 21%
de les morts per malaltia evitables.
A l’Estat espanyol el seu impacte ja
provoca més del 30% del total de la
despesa sanitària.

governs volen acabar amb els problemes de salut derivats de l’actual patró
d’alimentació i prevenir l’obesitat i la
diabetis, han de començar per establir polítiques agràries diferents.

D’aquestes polítiques i regulacions podem destacar les orientades a
la prohibició de la publicitat infantil
d’aquest tipus de productes, mesures
fiscals, de millora d’etiquetatge i d’establiment de plans de compra pública
d’aliments per a escoles, etc.

El que sabem fins ara és que els
sistemes agraris altament industrialitzats proporcionen aliments
diversos, assequibles, abundants i de
qualitat variable, però també fomenten dietes menys saludables. Així,
mentre la població dels països amb
sistemes agraris altament industrialitzats consumeix a l’any entre 80 i 90
quilograms per persona d’aliments
ultra-processats de gran densitat
energètica, altes quantitats de greixos
insalubres, sal afegida, sucres refinats
i baixes quantitats de micronutrients
essencials, la població de sistemes alimentaris rurals i emergents, en canvi,
consumeix 20 quilograms d’aquests
aliments ultra-processats per persona cada any. I és clar, és evident que
a més aquests sistemes industrials i
globalitzats estan vinculats a un tipus
d’explotació caracteritzada per ser
gran i intensiva en ús d’agroquímics
i recursos naturals.

Aquestes mesures sabem que són
urgents i necessàries, però no suficients. Si seguim el fil de la cadena
alimentària, ens adonarem que si volem aliments saludables, en quantitat
i qualitat i amb un preu assequible
per a la majoria de la població, necessitem un sistema alimentari i agrari
que els proporcioni. Per tant, si els

Diversos estudis a més han mostrat vincles entre el model d’agricultura i la diversitat alimentària, i
s’ha informat que la diversitat dels
subministraments alimentaris nacionals s’ha tornat més homogènia
amb el temps, el que suscita preocupació per l’evolució de la diversitat
nutricional global. La investigació

En molts països, entre els quals no
es troba el nostre, s’estan començant
a seguir les recomanacions de la pròpia OMS pel que fa a implementació
de polítiques públiques i regulacions
que tinguin com a objectiu canviar
la nostra dieta actual cap a una més
sana, basada en productes frescos i
disminuint en la mateixa la presència
dels elements crítics més relacionats
amb la mala alimentació com és el
sucre, els greixos i la sal.

HABITATGE/ ANTI HUMITAT
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realitzada per la prestigiosa revista
The Lancet sobre salut global i publicada al passat Abril, demostra una
vinculació de la mida de l’explotació
amb la seva capacitat de producció
d’aliments amb diversitat funcional
i la provisió de nutrients clau, mostrant que tant la producció com la
diversitat de nutrients disminueixen
en augmentar la mida de la finca.
Van trobar que la majoria de les
granges grans (>50 ha) estan situades a Amèrica del Nord i Amèrica del
Sud, Austràlia, i Nova Zelanda, i produeixen 75-100% de tots els cereals,
bestiar i fruita en aquestes regions,
mentre que les petites (<20 ha) que
es troben a l’Àfrica subsahariana,
Àsia, Àsia sud-oriental i la Xina produeixen el 75% dels aliments. A més,
la majoria dels aliments produïts en
petites finques provenen de sistemes
agraris diversos que generen una

enorme varietat de verdures, fruites,
tubercles, peixos, etc. i, en canvi, la
major part dels cultius relacionats
amb alimentació processada, com el
sucre i l’oli, es produeixen a partir
d’explotacions de gran escala.
L’agricultura camperola i de petita
escala no només és beneficiosa per a
garantir el dret a l’alimentació de la
majoria de la població, sinó que és imprescindible per assegurar la salut de
les generacions presents i futures. Per
això, els governs han d’implicar-se de
manera determinant en un canvi dràstic de les actuals polítiques agrícoles,
perquè apostin per un model d’agricultura camperola, basada en models
sostenibles de producció i distribució
en circuits curts, i per això urgeix una
reforma profunda per garantir l’accés
als recursos per produir, entre ells i de
forma principal, a la terra.n
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Negacionisme i canvi climàtic
El diccionari de la Reial Acadèmia
Espanyola de la Llengua defineix negacionisme com “l’actitud que consisteix en la negació de fets històrics
recents greus i molt greus que estan
generalment acceptats”. S’aplica a qui
nega l’Holocaust, per exemple, però
també als que neguen que els animals
pateixin física i emocionalment, per
així seguir amb la seva explotació i
sacrifici per menjar-los amb la consciència més o menys tranquil·la.
Així doncs, negar el canvi climàtic
causat per l’activitat humana és
negacionisme, és negar la realitat en
benefici de certes polítiques. Aquest
corrent negacionista hi és i respon a
interessos comercials d’indústries petrolieres, companyies asseguradores,
companyies energètiques, indústria
de l’automòbil, etc. i ara, amb la
presidència dels EUA del controvertit
Donald Trump, engrandeix la seva
ombra sobre tots nosaltres i provoca
que s’encenguin totes les alarmes. I
no n’hi ha per menys. Els destins del
món són regits per aquest perfil de
president, inculte, racista, misogin,

tan segur de si mateix, del seu poder
econòmic, que passa per sobre de
qualsevol valoració del bé comú.
En contra, al voltant de 400 científics de l’elit mundial, entre ells
30 premis Nobel, han signat una carta
oberta reclamant al president Trump
que romangui dins de l’acord de París
que promou frenar les emissions de
gasos a l’atmosfera, i adverteixen del
perill per a els ciutadans presents i
futurs del nostre planeta de la presa de
decisions basades en interessos econòmics de certs lobbies. Exposen a la carta “Les nostres petjades en el sistema
climàtic són visibles a tot arreu. S’observen en l’escalfament dels oceans,
la superfície terrestre i l’atmosfera
inferior. S’identifiquen en l’augment
del nivell del mar, els patrons de precipitació alterats, el retrocés del gel marí
a l’Àrtic, l’acidificació de l’oceà i molts
altres aspectes del sistema climàtic”.
El reconegut ecòleg espanyol
Pedro Jordano pronunciava aquestes
paraules en una entrevista realitzada

123rf Limited©kodda

per EfeVerde “Els ecosistemes mediterranis són especialment sensibles a
l’amenaça del canvi global que generen el canvi climàtic, la transformació
dels usos del sòl, les espècies invasores
o els incendis forestals”.

disminució d’aigua dolça; la desaparició de glaceres; l’augment de ciclons,
huracans i tempestes; les guerres, que
es generen per la lluita sobre el control
de l’aigua i dels aliments; la desaparició d’espècies de flora i fauna, etc.

Per a la comunitat científica no hi
ha dubte que les conseqüències del
canvi climàtic es fan sentir ja a tot el
món en molts aspectes com l’augment
del nivell del mar en fondre’s el gel de
l’Antàrtida i Groenlàndia; les onades
de calor severes que desencadenen
incendis i malalties; les sequeres i la

Per frenar aquests efectes devastadors cal reconèixer-los. Negar l’evidència és el camí més curt cap al desastre.
I aquesta negació ve en molts casos
avalada per estudis científics i articles
de periodistes que, mancats d’altura
humana, veuen un client en qui els
encarrega la feina. n
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El canvi climàtic accelera
l’extinció d’espècies
Les altes temperatures d’aquest estiu, amb rècords històrics en onades de
calor com les de les primeres setmanes
de juny, ens mostren alguns dels efectes del canvi climàtic. En moltes regions, la nostra salut i la de moltes altres
especies es veu seriosament afectada
per l’escalfament global.

de les mallerengues que viuen al Regne
Unit s’ha avançat una mitjana de dues
setmanes. Aquesta modificació del calendari reproductiu permet adaptar-se
millor al canvi climàtic, que provoca
que els insectes -aliment principal de
les mallerengues- apareguin als camps
cada any més d’hora.

Els animals i plantes amb més
capacitat d’adaptació sobreviuen amb
estratègies diverses -des d’emigrar cap
a zones més fredes fins a avançar la
temporada de cria, modificar la dieta
o créixer menys- però moltes altres no
poden fer front al dilema d’adaptar-se
o morir.

L’evolució ha afavorit en aquest cas
als ocells que inicien el procés de cria
abans d’hora, mentre que els exemplars que continuen amb el calendari
antic tenen menys possibilitats d’èxit
reproductiu i, per tant, van camí de
l’extinció.

Les persones que estimen els
ocells de ben segur que reconeixen
fàcilment la mallerenga carbonera
(Parus major), una espècie comuna
a pràcticament tot Europa. Un equip
d’investigadors de la Universitat de
Oxford ha comprovat que durant els
últims 100 anys la data de posada d’ous

No tots els ocells tenen facilitats per
adaptar-se al canvi climàtic. Un estudi
publicat al gener de 2012 a la revista
Nature Climate Change per investigadors de set països europeus indicava
que durant les dues últimes dècades les
papallones s’han desplaçat una mitjana
de 114 quilòmetres cap al nord (en el
conjunt del continent) mentre que els

ocells
només
han emigrat 37
quilòmetres. La
manca de sincronia augura
una
tragèdia
existencial generalitzada perquè,
segons aquest
mateix estudi,
en només 20
anys el conjunt
de temperatures
del continent s’ha desplaçat cap al nord
una mitjana de 250 quilòmetres. És dir,
per trobar la mateixa temperatura que
tenia un punt determinat d’Europa fa
dues dècades ara cal anar a buscar-la
250 quilòmetres més al nord.
A Amèrica també hi ha molts
exemples d’espècies en perill per culpa
del canvi climàtic, com és el cas de la
pica americana (Ochotona princeps).
Aquest petit rosegador parent llunyà
del conill, viu a l’oest dels Estats Units i
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Canadà i està perfectament adaptat
a les baixes temperatures de les muntanyes. Té una gran habilitat per excavar caus a la neu i la seva pell i pèl el
protegeixen de les temperatures més
extremes. Però només de les baixes
temperatures. A l’estiu la pica americana pot morir literalment asfixiada de
calor si no troba un lloc fresc on refugiar-se. La resistència tèrmica d’aquest
animal ha arribat al límit en regions
com la Gran Conca (en anglès: Great
Basin). En aquesta zona muntanyosa i
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àrida entre les Rocoses i la Serra Nevada
nord-americana, la població de piques
pràcticament ha desaparegut en només
dues dècades.

El panda es queda sense bambú
Àsia tampoc és una excepció
d’aquest procés. La relació entre clima i dieta comença a preocupar els
experts que estudien al panda gegant
(Ailuropoda melanoleuca). En un article publicat el novembre de 2012 a
la revista Nature Climate Change, científics de l’Acadèmia de Ciències de
la Xina i de la Universitat Estatal de
Michigan (EUA) indicaven que, fins i
tot en l’escenari de canvi climàtic més
optimista, el bambú desapareixerà
abans d’acabar aquest segle a les muntanyes de la província xinesa de Shaanxi, on viuen actualment 275 pandes
(de la subespècie panda de qinling), el
17% de la població mundial d’aquest
emblemàtic animal.
Al cercle polar Àrtic trobem el cas de
la guineu polar (Alopex lagopus), una
de les espècies que presenten la capacitat de canviar de coloració en funció de
l’estació del any. La guineu polar vesteix
de blanc quan el seu hàbitat natural

està cobert de neu i enfosqueix el seu
pelatge quan arriba la primavera, quan
hi ha més zones rocoses al descobert.
La progressiva desaparició de les zones cobertes pel gel, produïda pel canvi
del clima, està reduint els dominis de la
guineu polar i facilitant la competència
de la guineu comuna (Vulpes vulpes),
adverteixen els experts. No cal dir que
la supervivència de la guineu polar es
troba en perill imminent.
Sense anar tan lluny, un estudi elaborat el 2011 per experts del Consell
Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) indica que d’aquí a finals de
segle més de la meitat de les espècies
d’animals i plantes del nostre país es
veuran greument afectades pel canvi
climàtic.
Els més perjudicats per l’escalfament i la disminució de les pluges seran
els amfibis, amb un 85% d’espècies que
perdran com a mínim una tercera part
del territori que ocupen actualment. El
mateix fenomen de contracció de l’espai amb bones condicions per a la vida
afectarà abans que acabi el segle al 67%
de les espècies de rèptils, el 63% de les
aus i el 67% dels mamífers.
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En alguns casos es produiran importants desplaçaments al territori
(a la recerca de zones menys càlides)
mentre que en altres casos es reduirà
dràsticament la població o fins i tot es
produiran extincions locals.

d’Extremadura i Andalusia, i a finals
de segle de Catalunya. Les noves àrees potencials per a la supervivència
d’aquesta espècie s’obren en el Nordoest de la Península Ibèrica, Galícia i
Astúries occidental.

Les plantes també es veuen afectades pel canvi climàtic. Alguns models
posats a prova pels experts del CSIC
indiquen que a finals de segle, les
condicions ambientals òptimes per
al creixement d’arbres tan emblemàtics com l’alzina surera (Quercus
suber, d’on s’extreu el suro) s’hauran
modificat radicalment a Espanya. Els
ambients adequats per a les sureres
hauran desaparegut a mitjan segle

Durant els darrers anys ja s’ha demostrat en diverses zones de la Península modificacions en la coberta vegetal
que es poden associar al canvi climàtic.
Un dels casos més ben documentats és
la progressiva substitució de fagedes
per alzinars al massís del Montseny
(Catalunya), amb estudis destacats com
el publicat pels investigadors Josep
Peñuelas i Martí Boada el 2003 a la
revista Global Change Biology. n
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tofu fermentado. Gracias a un proceso
de fermentación especial, aumenta la
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caliente. Un nuevo producto imprescindible en la cocina vegetariana.

Soja bío de
Alemania, Austria
y Francia
Taifun-Tofu GmbH Bebelstr. 8 79108 Freiburg Alemania +49 (0) 761 - 152 100 www.taifun-tofu.com

Fermentado
con cultivos de
yogur veganos

Octubre 2017 - Núm 49

24

BIOECO ACTUAL

HORTICULTURA

Cada dia l’actualitat ecològica a Bio Notícies:
www.bioecoactual.com

Quico Barranco, Avi Home-Llavor en el camí Roig. Productor i recuperador de llavors ecològiques
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Manteniment de l’hort
jardí a la tardor
La dinàmica de tasques de manteniment a l’hort jardí en aquesta època ve
marcada per la recollida de part de la
collita. Això és conseqüència de que hi
ha parts de l’hort que són encara molt
productives. Per això s’ha de seguir
mantenint el ritme de l’estiu, com
tutorar tomaqueres, alliberar herbes
molestes a les zones de producció i fer
regs continuats, ja que el clima manté
encara una temperatura on les plantes
es desenvolupen i donen fruits constantment.
Però cal tenir en compte que és
una estació de canvi cap a temperatures de fred. Per això aquesta dinàmica de tasques es barreja amb les de
recollida de collita i amb la sembra
i plantació de varietats de tardor
i hivern. Per a això hem de fer una
preparació de les parts de l’hort on
teníem varietats de primavera estiu
i ara continuarem amb cultius de
tardor hivern.

Totes aquestes tasques es donen
conforme els dies transcorren, i és
molt recomanable una bona planificació de manteniment o calendari de
tasques. El ritme anirà disminuint a
mesura que els dies passen i el fred fa
la seva aparició. Amb l’arribada de les
temperatures baixes l’hort jardí agafa
un ritme de repòs, el manteniment es
fa més lent i les tasques passen al pla
de planificació i protecció del sòl i de
les varietats que hi queden.

Tasques per setembre-octubre
• Sembra: Encara estem a temps de fer
l’última tanda de sembra d’hivern:
cols, coliflors, bròquil, kale, porros,
apis, espinacs, escaroles, pastanagues.
• Tomaqueres: Tutorat continuat.
Manteniment de guies, traient els
fills o brots entre les guies principals. Manteniment de reg. Seguim
amb la collita.
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• Mongetes de enramada: Ajuda a
les guies perquè quedin dins dels
tutors de collita. Manteniment de
reg. Recollida de collita.

fruits. Regs segons temperatures.

• Mongetes de mata baixa: Recollides continuades de fruits per bon
desenvolupament de floració. Reg
segons temperatura.

• Carbassó, cogombres, síndries,
melons i carbasses: Cal seguir un
ritme de recollida de fruits. Una
de les tasques bàsiques és el reg, ja
que les cucurbitàcies demanen regs
continuats, per a una bona collita
de fruits de grans dimensions.

• Pebrots i albergínies: Lligat continuat de les plantes al seu tutor. Cal,
doncs els fruits tenen molt pes i hi
ha perill de trencament de la planta.
També és molt necessària la recollida
de fruits a mesura que madurin, per
facilitar el desenvolupament dels

• Enciams i rúculas: Un cop han
passat les calors més fortes de l’estiu retornen a un ritme molt bo per
al seu desenvolupament i collita.
Necessiten reg continuat i manteniment de barreres protectores de
llimacs i cargols com encenall de

FIRES
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• Okra: Manteniment com pebrot,
albergínies. Però aquí ens cal un
reg continuat segons temperatura,
per al desenvolupament del fruit.
• Pastanagues, remolatxes, naps,
xirivies, raves: El manteniment
principal és la recollida continuada
de les arrels segons mida per a consum. D’aquesta manera es crea l’espai vital per al desenvolupament
de les altres arrels. En treure unes,
queden compensades les altres
perquè donin una bona mida. Són
indispensables regs curts i continuats i treure herbes.

Tasques per octubre-novembre
A l’octubre-novembre es produeix
una acumulació de matèria orgànica,
que són les restes de les mates després
de la collita. Això vol dir pensar com
gestionem aquesta gran quantitat i
volum de restes i formes molt variades. Hi ha qui prefereix cremar-les
per optimitzar espai. Però una forma
molt recomanable d’utilitzar-les és
alimentar el compost. Així s’obtindrà
mesos més tard una bona quantitat
de matèria orgànica transformada en
fertilitzant boníssim per a les collites
futures. Podem afegir al compost fulles de consolda per enriquir-lo.

Solo Dr. Goerg garantiza frescura.
Nuestros productos son 100 %
procedentes de cocos bio recién
recolectados – 72 horas desde la
cosecha al producto.

Altres feines clàssiques de la
tardor són:
• Recollida de llavors: Es cullen
gairebé tot l’any però entre octubre i novembre hi ha un increment molt important a causa de
totes les varietats que es cullen
en aquests mesos, és una tasca de
continuïtat i de molta atenció ja
que cada varietat té els seus tempos i ritmes. Una peça fonamental
dins de l’estructura biològica de
futures collites és mantenir el
cercle de llavor-planta-fruit-llavor.
• Preparar i planificar el futur
planter: És el moment de planificació de la futura sembra. Comencem creant el nostre calendari
segons necessitats i gustos, i preparant els materials per a l’espai
de desenvolupament del planter,
com hivernacle, bio llavorer en calaixeres, o altres espais. Preparem
el material on creixeran les llavors,
com es compost, humus de cuc o
terra molt esponjosa i lliure de
pedres o materials que impedeixin
la correcta eclosió de les llavors.
Preparem i seleccionem les llavors
que posarem en el futur planter segons llum, temperatura i humitat
correcta.
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• Manteniment d’eines: És molt
bo aprofitar la baixada de tasques
per repassar i fer una bona neteja
de totes les eines que participen en
tots els treballs durant els mesos de
més activitat a l’hort jardí. Si cal,
s’esmolen i se’ls dóna una protecció amb oli perquè no es rovellin. n

El Aceite de Coco
Virgen Extra Bio, ha
sido galardonado
con la calificación
“muy bueno” por
los consumidores
alemanes en los
premios organizados
por la prestigiosa
revista ÖKO TEST.

DIE

A meitat d’octubre ja podem
posar les lleguminoses com faves i
pèsols mitjançant sembra directa de

¡#1 en calidad! ¡Solo el aceite
de coco Dr. Goerg tiene hasta
un 59,42 % de ácido láurico!

Aceite de Coco 500 ml

• Bledes: Bona estació per a una
segona collita que rebroten per si
soles i són molt més resistents fora
de les temperatures elevades de
l’estiu. El manteniment és mínim,
llevat de la recollida de llavors de
les mates de primavera.

Aceite de Coco
Virgen Extra Bio

AS

• Blat de moro: Reg continuat segons
temperatura. Recollida de panotxes
per al seu consum en fresc. El gra
ha d’estar tendre, un cop dur és per
guardar com a cereal.

les llavors a la terra. Per a això farem
servir les parcel·les que haurem deixat prèviament preparades després
de les collites de tomàquets, pebrots
i albergínies. Haurem preparat el
sòl deixant-lo esponjós i airejat amb
una bona protecció d’encoixinat de
palla. El cicle es tornarà a completar
un cop acabada la collita de les lleguminoses, que aportaran vitalitat
i nutrients a la parcel·la per a les
varietats de primavera.

A

fusta al voltant de les mates. La
collita baixarà un cop comencin els
freds a fer aparició.
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La medicina tradicional xina (2a part)
L’equilibri de l’energia, clau per a la salut
El passat mes de juliol entrava
en vigor a la Xina la primera Llei de
Medicina tradicional, amb l’objecte
de protegir aquest coneixement mil·
lenari i donar-li més protagonisme en
el sistema de salut nacional. Encara
que segons dades de l’OMS, al voltant
del 90% dels hospitals generals de la
Xina ja compten amb un departament
de MTX, la Llei promet concedir-li el
mateix estatus que a l’occidental. D’altra banda, aquí a Espanya, s’ha signat
aquest any un acord per a la construcció en 2020 del primer Centre
Europeu de Medicina Tradicional
Xinesa (TCX-EU) al Prat de Llobregat.
Comptarà amb un centre de salut, un
centre de formació recolzat per la Universitat de Barcelona, un espai per
a la cultura xinesa amb exposicions i
conferències i un centre internacional
de R + D, amb laboratoris i consultoria.
També Alcorcón vol acollir un Centre
Internacional de Salut, que seria el
primer a Europa a combinar la me-

dicina occidental amb la tradicional
xinesa. De nou es dóna a Espanya la
curiosa paradoxa que, mentre les organitzacions col·legials han eliminat
de la seva estructura aquelles seccions
relacionades amb aquestes teràpies i
creat un “Observatori contra les pseudociències, pseudoteràpias, intrusisme i sectes sanitàries”, en la pràctica
cada vegada estan més integrades en
l’atenció sanitària (pública o privada)
i més acceptades socialment. De fet,
l’acupuntura està inclosa en el Sistema Andalús de Salut, dins de la cartera
de serveis d’Atenció Primària com a
tractament per al dolor.
L’acupuntura és un dels pilars
de la MTX. Consisteix en la inserció
de forma totalment indolora de finíssimes agulles flexibles i d’un sol ús en
determinats punts de la superfície de
la pell (rebatejats com ressonadors),
situats en el recorregut dels diferents
canals o meridians pels quals trans-

123rf Limited©Valery Kraynov

corre l’energia vital “el txi”. L’acupuntura restaura l’energia, l’equilibri
i regula les funcions de l’organisme
actuant sobre la circulació, el sistema
nerviós i les substàncies que el cos
genera. Ajuda a enfortir el sistema
immunològic, a netejar l’organisme,

regular el funcionament dels òrgans
interns i aclarir la ment. La infertilitat, insomni, ansietat, artritis, hipertensió, dolor, anèmia... són algunes de
les moltes malalties en les que l’acupuntura ha demostrat sobradament
ser molt eficaç.

ALIMENTACIÓ

AROMATERÀPIA

vegetal, vegana i ecològica

MozzaRisella en làmines

· amb arròs integral germinat
· alternativa al formatge fresc
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El 1979 l’Organització Mundial
de la Salut (OMS) va elaborar unes
directrius sobre la seguretat de l’acupuntura i la seva efectivitat. Les dades
dels estudis recopilats principalment
procedeixen de la Xina, el Japó, els
EUA, Alemanya, Anglaterra, etc. on
van realitzar més investigacions i aplicacions clíniques d’acupuntura. L’OMS
va publicar llavors un document amb
43 malalties, que per la seva evolució
i efectivitat era recomanable tractar
amb acupuntura.

Del rebuig al reconeixement com
a Patrimoni Immaterial de la
Humanitat
Des que es va introduir a Espanya,
el canvi en la seva acceptació i reconeixement ha estat notori. El doctor José
Luis Padilla Corral, un dels pioners de
la MTX a Espanya, fundador de la Sociedad Española de Médicos Acupuntores (SEMA), psiquiatre i llicenciat en
Medicina i Cirurgia per la Universidad
Complutense de Madrid, amb una
amplíssima formació en MTX i més
de 50 anys d’experiència en aquesta
àrea, ens explica com “en el temps en
què vam començar amb tot això, junta-

ment amb Encarnación Álvarez Simó
i Juan José Lago Jordà, a Espanya, no hi
havia llibres, només alguns en francès
i vam viatjar a la Xina, Corea, Japó,
Vietnam... a impregnar-nos, aprendre i
formar-nos (...) el pitjor va ser que aquí
ens van retirar “la salutació, el pa i la
mel”... això va ser el més dur”.
Per a José Luis, “la gran aportació
de la MTX i d’eines com l’acupuntura
i la moxibustió, és que proposa un estil
de vida que cerca la sintonia de l’home
amb el seu entorn i per a això tenim uns
recursos energètics que ens permeten
simbiotitzar-nos amb el mitjà. En actuar a través de canals i punts afavorim
aquesta adaptabilitat. Disposem d’un
potencial sanador propi i el nostre sistema immune potencia aquests recursos
(...) i això no contradiu altres propostes,
hi ha pacients que són quirúrgics i hauran d’anar a quiròfan però hi ha moltes
altres situacions i malalties en les que
l’acupuntura i la moxibustió són molt
eficaços, fins i tot malalties noves”.

Equilibrar, reduir símptomes i
eliminar la causa
Totes les tècniques de la MTX
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estan basades en els meridians i
s’encaminen a regular el balanç
dels mateixos per curar malalties i
aconseguir la salut. Un dels seus fonaments, la teoria del yin i del yang
ve a dir que la vida discorre entre
dos contraris, el positiu i masculí (el
yang) i el negatiu i femení (el yin).
Aquests dos contraris que alhora
són complementaris, han d’harmonitzar perquè hi hagi equilibri. Si
estan en equilibri, hi ha salut. Si es
descompensen, apareix la malaltia.
L’acupuntura intenta portar l’orga-

nisme a l’equilibri entre aquestes
dues faccions. En MTX aquests principis regeixen la natura (yang calor
/ yin fred) En el cas de la fitoteràpia
xinesa (el tractament amb plantes),
quan hi ha un excés de yang (calor)
es busquen plantes refrescants que
ajudin a reduir la simptomatologia.
Busquen el tractament simptomàtic
però és fonamental l’etiològic (és a
dir, la causa que ha produït aquest
canvi en l’estat de salut). Si no l’eliminen, es tornarà a manifestar el
mateix quadre.n

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

Keep a
healthy heart,
enjoy your
daily rhythm(1)
Omega‑3 Alta Concentració de Solgar aporta
1.200 mg d’oli concentrat de peix d’aigües fredes
amb aportació d’EPA i DHA.
Unlock the power of nature from within
De venda en els millors establiments
especialitzats en productes saludables
www.solgarsuplementos.es
@SolgarSpain

www.elblogdesolgar.es

@solgar_ES

(1) EPA i DHA contribueixen al funcionament normal del cor.
Els complements alimentaris no s’han d’utilitzar com a substituts d’una dieta equilibrada i variada i un estil de vida saludable.
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Mercedes Blasco, Nutricionista vegetariana i filòsofa
bonavida099.blogspot.com Facebook: Sonrisa vegetariana

El Kudzu (Pueraria Lobata)
El kudzu és una planta ornamental originària del sud-est asiàtic. És
una lleguminosa trepadora i invasiva,
amb unes arrels enormes que un cop
deshidratades produeixen una pols
de midó molt blanc. És un espessidor
natural que s’usa des de l’antiguitat a
la cuina i com a medicament, perquè
té grans propietats medicinals.

mics com cumarines i daidzeina, que
és antiinflamatòria i antimicrobiana.

Algunes de les seves
aplicacions són:
• Trastorns intestinals i digestius.
Equilibra la flora intestinal, restaura la mobilitat peristàltica i
regenera les vellositats intestinals.
És útil en cas de restrenyiment,
diarrees, gastroenteritis, còlon
irritable. Millora l’absorció de nutrients i activa el sistema immunitari. En úlceres o ardors d’estómac
protegeix i cicatritza la seva mucosa interna.

S’usa en cuina i rebosteria per
aportar textura. Es dissol en fred en
aigua, brou o suc i es bull a foc suau,
sense deixar de remoure durant
cinc minuts, fins que adquireix una
consistència de gelatina. S’utilitza
en sopes, cremes, estofats, farcits,
salses o melmelades. Gràcies al seu
gust neutre, combina tant en dolç
com en salat, i és molt adequat amb
miso i salsa de soja. Una culleradeta
de kudzu equival a una cullerada de
midó de blat de moro.

• Malalties cardiovasculars. Actua
com antihipertensiu, redueix els
triglicèrids i el LDL en plasma i
augmenta la vasodilatació. Redueix l’ansietat.

Nutricionalment aporta hidrats
de carboni, fibra, minerals i flavonoides. Entre els seus components trobem saponines, isoflavones, fitoquí-

• Trastorns cerebrals. La seva
acció vasodilatadora afavoreix
el reg cerebral. Redueix l’estrès i
l’insomni. És útil en el tractament
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de cefalees i migranyes. Millora la
capacitat cognitiva en demències i
Alzheimer.
• Trastorns respiratoris i processos infecciosos. Suavitza la
mucosa pulmonar i és molt útil
en refredats, tos, bronquitis, asma
i al·lèrgies amb rinitis. En cas de
grip, redueix la febre, afavoreix la
transpiració i calma la congestió i
els dolors musculars associats.
• Alcoholisme. S’utilitza en cures de

desintoxicació alcohòlica. En pols
té un efecte dissuasiu. L’extracte
de la seva flor alleuja els efectes
de la ressaca, desintoxica el fetge
i prevé la cirrosi. Per la seva capacitat ansiolítica, és útil també en
la desintoxicació d’altres drogues
i de tabac.
• Diabetis. La seva riquesa en fibra
alenteix l’absorció de glucosa. El
seu efecte vasodilatador millora la
visió i protegeix el sistema cardiovascular. n

COMPLEMENTS ALIMENTARIS
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El xarop Alpenkraft està elaborat a base d’un destil·lat
de 8 plantes com farigola, camamilla, til·la, anís,
fonoll i passacamins que contribueixen a la salut de
les vies respiratòries. A més conté una selecció d’olis
essencials d’herbes alpines.

✓ Vegetarians
✓ Sense OMG
✓ Sense lactosa
✓ Sense proteïna de llet
✓ Sense alcohol
✓ Sense conservants
✓ Sense colorants
✗ Embaràs/lactància
✗ Vegans
✗ Amb gluten

producte

alemany
Segueix-nos a

www.salus.es

facebook.com/salus.es
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Descobreix el Pròpolis i prepara’t per a
la tardor / hivern
Arriben les tardes de tardor, el
dia s’escurça i comencem a notar el
descens de la temperatura. La tardor, truca a la nostra porta, un cop
més, acariciant-nos amb la seva llum
suau. Així, ens endinsem en el mes
d’octubre, i comencen a aparèixer
els primers refredats. La Apiteràpia
és la ciència que estudia l’ús dels productes derivats del rusc, elaborats
per les abelles; com la mel, la Gelea
reial, el pol·len, el verí d’abella i
el pròpolis, per potenciar l’estat de
salut de l’ésser humà. Si unim aquesta antiga teràpia, a una alimentació
equilibrada i rica en nutrients que
potenciïn el nostre estat defensiu,
podrem mantenir unes defenses fortes, per afrontar el fred hivernal.
El pròpolis és una substància resinosa, que elaboren les abelles a partir
de diferents resines d’arbres i que utilitzen per protegir el rusc d’infeccions
i de la invasió per patògens. També per

segellar forats i esquerdes i per revestir internament el rusc, i així mantenir
la seva temperatura interior (35ºC). Els
estudis amb aquesta preuada matèria
primera, ens mostren el seu gran poder antimicrobià, que actua enfront
de diferents soques de bacteris i virus,
alhora que és capaç de potenciar el
nostre sistema immune i contribuir
a controlar la inflamació.
El pròpolis s’ha utilitzat tradicionalment per les seves propietats
antisèptiques,
antiinflamatòries,
antibacterianes,
antimicòtiques,
cicatritzants, antioxidants i immunomoduladores. Es compon principalment de resina (50%), cera (30%),
olis essencials (10%), pol·len (5%)
i altres compostos orgànics (5%).
Conté dotze flavonoides diferents i
compostos fenòlics, que semblen ser
els responsables de la seva activitat
antiinfecciosa i antiinflamatòria. El
pròpolis conté a més vitamines del
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complex B, vitamina C i E i minerals i
oligoelements (magnesi, calci, potassi, coure, zinc, manganès, etc.)
Les abelles ens ofereixen doncs,
una eina única per afrontar les infeccions bacterianes i virals associades a
les estacions fredes. Aquesta preuada
substància combina molt bé amb la

mel i els extractes de plantes, que
també poden contribuir a mantenir
un bon estat defensiu i a protegir el
sistema respiratori, calmar la tos i
reduir la inflamació, com són l‘equinàcia, el plantago, el malví, la
dròsera, la regalèssia, la farigola,
el salze, el gingebre, les flors de
malva i els fruits d’acerola. n

COMPLEMENTS ALIMENTARIS
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Envasos en Cosmètica: Bisfenol-A en els meus
cosmètics Econaturals?
Ja hem vist en els articles anteriors,
que un cosmètic de qualitat ha de
tenir un alt percentatge d’ingredients procedents de l’agricultura
ecològica, i de principis actius.
Ara abordem els diferents materials
d’envasos utilitzats.

Respecte a la salut, el seu principal
problema és que contenen additius,
com el Bisfenol-A, un compost que
pot anar migrant al producte, considerat per la UE com un disruptor endocrí, o els ftalats, catalogats també
com una substància perillosa.

Hi ha principalment 2 materials per
envasar cosmètics, el plàstic i el vidre, i és el vidre el material que hem
de triar si volem tenir cura del medi
ambient i de la nostra salut alhora.
Vegem per què:

Els plàstics es classifiquen en 7 categories, algunes són més segures,
però tots s’han d’utilitzar amb precaució.

Plàstic
És una substància formada per polímers, que es divideix en 2 grans grups.
- Plàstics Sintètics: són derivats del
petroli i àmpliament utilitzats causa
del seu baix cost. Ambientalment no
es consideren biodegradables i el seu
rendiment en el reciclatge és baix.

Per a productes de esbandit, com
són xampús, gels, etc. la penetració
de tòxics no és tan preocupant, però
per als que tenen com a principal
funció la seva penetració a través de
la pell, com són cremes, sèrums o
olis, hem de seleccionar els envasos
correctament.
- Plàstics Naturals: són derivats
d’origen vegetal, com la cel·lulosa
o el cautxú. Ambientalment són

ALIMENTACIÓ

Vidre
El vidre és una barreja de matèries

primeres naturals vitrificants, com
la sorra de sílice; àlcalis, com el carbonat de sodi; i estabilitzants, com
la calç. Ambientalment és el material amb major eficiència en el seu reciclat, amb un 100% de recuperació,
i baixa emissió de gasos. Respecte a
la salut no conté cap substància tòxica, sent totalment segur. Per tot això
és el material més aconsellable tant
per a ús cosmètic com alimentari. n

MINERALOGIA

sarchio.
el gust preferit per la natura.

Deixa’t sorprendre per Sarchio. Portem 35 anys seleccionant
i combinant únicament els millors ingredients ecològics. Una
línia completa d’aliments senzills i saborosos per
a qualsevol moment del dia, i a més, sense gluten
i vegans. Tan bons, que ni la natura pot resistir-se.
www.sarchio.com

biodegradables, però la seva fabricació és molt cara, i amb prou feines
s’utilitzen. Pel que fa a la salut, són
segurs, ja que no contenen additius
tòxics, i s’identifiquen mitjançant
“BPA Free” o “Sense Bisfenol-A”, i
solen tenir el codi 7.

El bio no ha estat
mai tan bo.
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Refredat comú, prevenció i tractament natural
El refredat comú és causat per
una àmplia varietat de virus capaços d’infectar el tracte respiratori
superior, per això sol ser una malaltia tan freqüent i recidivant. Una
mateixa persona pot patir molts
refredats perquè no està immunitzada per a tots els virus, per tant,
com més altes estiguin les defenses, menys possibilitats hi haurà
d’infecció.
Portar una alimentació òptima
juntament amb nutrients que alimentin la nostra microbiota intestinal i
milloren el funcionament hepàtic,
limfàtic i renal revitalitzaran el nostre sistema immunològic.
Tot i ser una malaltia lleu, el
refredat és una de les causes més
freqüents de baixes laborals a més de
restar qualitat de vida pels seus diversos símptomes com ara la congestió
nasal, rinitis, tos, malestar general i
dolor en empassar a la gola.
El contagi entre uns i altres se sol
produir pels esternuts, la tos i la falta
d’higiene a les mans. També els canvis bruscos de temperatura i l’estrès converteixen l’individu en més
propens a les infeccions en general.

Dieta
No forçar la ingesta d’aliments
si la persona afectada no té gana, necessita tota la seva energia per lluitar
contra el virus agressor.

Beure molts líquids en forma de:
aigua mineral per fluïdificar les mucositats, sucs verds sobretot a base de
vegetals de fulla verda i cítrics pel
seu contingut en vitamina C, així
com brous de verdures i infusions
(especialment, de farigola, el kuzu i
el te de lotus) per rebutjar metabòlics àcids i tòxics.
Es recomana menjar cereals integrals o tubercles amb verdures
variades pel seu contingut en fibra prebiòtica, acompanyats d’algun fermentat d’efecte probiòtic com el xucrut,
kimchi, salsa tamari o pasta de miso,
així com la pasta de umeboshi o també
el seu vinagre. Atès que hi ha una estreta relació entre l’aparell respiratori i el
còlon, és freqüent que mentre hi hagi
un refredat es pateixi restrenyiment o
diarrea, d’allí la importància de mantenir-lo ben repoblat i net.
Aportar amb regularitat all, ceba,
bolets reishi i shiitake pels seus
poders antivírics, mucolítics, a més
de potenciar el sistema immune, i
d’actuar com antibiòtics naturals.

Aliats naturals*
El tractament serà sobretot de caràcter simptomàtic i preventiu.
• La vitamina C és antivírica i
antibacteriana, reforça la defensa
contra els hostes a més de millorar
la producció de les hormones del
timus.
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• El Zinc per a un correcte funcionament del sistema immune, amb
una activitat específica davant de
diversos virus del refredat reduint
la seva durada.
• La vitamina A com a gran antioxidant i antiinfecciosa amb una
activitat potent com eliminadora
del virus.
• Probiòtics pel seu poder de potenciar el sistema immune i evitar el
pas de toxines en sang.
• La Equinàcia (Echinacea angustifolia) com antiviral i fungicida, potencia les defenses reduint la infecció.
• El Pròpolis (Apis mellifera), conegut antisèptic, antibacterià, antiin-

flamatori i antiviral natural.
• El Astragalus (Astragalus membranaceus) és un intensificador
del sistema immune reduint les
recidives freqüents i escurçant la
seva durada.
• El Card marià (Silybum marianum) com a excel·lent depurador
del fetge.
• El repòs i el son són importants i
han de ser reparadors. En les etapes
més profundes del son s’alliberen
potents compostos que milloren i
potencien el sistema immune.
* La suplementació ha de ser prescrita
i supervisada per un professional de la
salut n

COSMÈTICA

TU TRIES BIO,
el teu cabell escull

CORPORE SANO
Testats dermatològicament.
EEcaços i d’alta tolerància dèrmica.

Cosmètic Natural i Ecològic certiicat per ECOCERT Greenlife segons
el referencial Ecocert disponible en: http://cosmetics.ecocert.com

© corporesano2017

www.corporesano.com
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Maripi Gadet Castaño
ser pionera a Espanya en cosmètica
natural. Sóc optimista per naturalesa, però, a més, estic convençuda
que la cosmètica ecològica té un
gran futur. Ara tenim més accés a la
informació i per tant, quan coneixes
el que existeix, pots triar.
Com dius en el llibre, vas
créixer “entre potingues i llibres
de salut natural” Creus que
l’educació és la clau?

“Valenciana, d’adopció, però
valenciana”, periodista, escriptora, conferenciant, experta en
vida sana, cosmètica orgànica i
medi ambient, ha publicat el llibre “Mascarillas naturales, una
belleza radiante”, a l’editorial Arcopress. Autora de “Secretos de
belleza natural” (editat a Espanya
per Grijalbo i Debolsillo i als EUA
per Bookspan) completa així el
seu objectiu de demostrar el fàcil
i saludable que resulta mantenir
una bellesa natural, en aquest cas
“en tan sols 10 minuts, a casa i de
forma saludable i divertida”

Crec que l’única forma de canviar
hàbits i costums és conscienciant els
més petits. Ells són els únics que tenen la clau per canviar el futur. S’haurien d’ invertir més esforços perquè
a les escoles, s’aprengui sobre temes
com: l’alimentació natural, com tenir
una vida saludable o cuinar sa.

Tens molts anys ja d’experiència en el sector de la vida sana i
natural. Com veus el panorama
actual de la cosmètica natural
i ecològica respecte a quan vas
començar?
Sí!, ja són molts anys. Vaig néixer
en un entorn familiar preocupat per
la vida sana, ja que la meva mare va

Millorar els hàbits alimentaris
repercutirà positivament en la nostra qualitat de vida i també en la
nostra economia, perquè en estar
més sans es reduirien despeses en
sanitat pública. Alimentar-nos bé és
una prevenció important contra les
malalties més comunes.
També dónes cursos d’alimentació ecològica a les escoles
Els nostres fills aprenen el que veuen a casa, però el col·legi és una eina
molt important a l’hora de preparar
les noves generacions. Conèixer les
opcions que tenim ens possibilita

una elecció encertada. El meu treball a “AulaBio” és una tasca súper
gratificant, que gràcies al CAECV he
pogut posar en pràctica, i des d’aquí
aprofito per donar-los l’enhorabona
per la seva tasca de conscienciació.
Hi ha moltíssim desconeixement
sobre l’alimentació ecològica. Crec
que totes les escoles haurien de rebre
informació al respecte.
Quines recomanacions donaries a les persones que es plantegen començar amb l’alimentació
ecològica?
Qualsevol canvi s’ha de fer progressivament. No pots passar de la
nit al dia d’una forma de vida a una
altra. Si comences per integrar, a poc
a poc, aliments comuns en versió
BIO, sense adonar-te’n el teu rebost
serà gairebé íntegrament BIO. Portar
una alimentació BIO no comporta
cap sacrifici. La qualitat i el bon gust
ens agraden a tots.
La certificació ecològica en
cosmètica pot resultar una mica
confusa per al consumidor a
causa de la gran quantitat de
segells. Què consideres com a
bàsic a l’hora de triar un producte?
Els segells ens asseguren que
els components del producte són
d’origen ecològic i no contenen
perfums, colorants, conservants de

síntesi, ni la petroquímica habitual
en parafines, silicones i PEG. Tampoc
organismes genèticament modificats. És cert que cada vegada són
més els segells que apareixen en els
envasos cosmètics, de manera que,
de vegades, generen confusió. La raó
és que les empreses han comprovat
que integrar un segell ‘verd’ ofereix
major confiança als consumidors i
contribueix a l’augment de la venda
del producte.
En l’últim capítol del llibre
parles de la cosmètica interior i
la solidaritat terapèutica, creus
que la societat atén aquest tipus
de bellesa?
No tant com caldria, ja que tendim a oblidar-nos del més important.
El cost de l’anomenada ‘evolució’ ens
ha empès cap a una societat precària
en valors, en la qual ens hem oblidat
del respecte i la solidaritat. No som
conscients que l’acció de donar esdevé un acte de generositat que ens
gratifica i ens aporta felicitat. Quan
tractem d’ajudar a una altra persona
ens sentim bé i millorem nosaltres
mateixos. Hi ha estudis que asseguren que la solidaritat fa que el cervell
alliberi dopamina, serotonina i oxitocina, substàncies que fan que ens
sentim millor. El que és indubtable
és que la veritable bellesa resulta de
la suma de l’equilibri i l’harmonia
entre el cos, la ment i les emocions.
Som pura química natural!. n

ALIMENTACIÓ

E
C

D

O

TU

BI

EN

E S TA R

8
1
Aniversari
L

R

:

AN

EM EL NO
ST

E

ALIMENT

R
EB

Vine a visitar-nos a la nostra
botiga del carrer València 186 de
Barcelona i descobreix totes
les sorpreses que tenim
preparades per a tu.

