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Et presentem dos NOUS pans de motlle tendres 
i saborosos, font de fi bra, elaborats amb espelta 
integral, llevat de massa mare i oli de gira-sol.
L’espelta és un cereal d’alt valor nutricional i
de fàcil digestió, amb més vitamines, minerals
i proteïnes que el blat.
Tallats en pràctiques llesques, llestos per consumir 
i portar a qualsevol part com a esmorzar, en 
delicioses torrades o per apetitosos entrepans.
Envasats en pràctiques bosses amb clip de 
tancament per a la seva màxima conservació.

Nous pans
de motlle Biocop

biocop.es

¡Nous i 
deliciosos!

ALIMENTACIÓ

Sevilla acull de nou en la seva 
tercera edició del 22 al 24 de Març 
la Fira BioCultura, al Palau d’Expo-
sicions i Congressos, FIBES. Aquesta 
és la trobada entre tots els actors del 
sector bio. Tant a nivell professional, 
com també amb el seu públic, el 
consumidor d’aliments ecològics, 
de cosmètica i moda responsable i 
sostenible, de benestar i salut. On 
acostar-se i conèixer les ofertes de tu-
risme responsable, artesanies, one-
gés i, en general els diversos aspectes 
que envolten un estil de vida d’acord 
amb els principis de l’ecologia.

La Unió Europea defineix l’agri-
cultura ecològica com “aquella que 
es basa en un sistema sostenible 
que respecta el medi ambient i el 
benestar animal, però també inclou 
totes les altres etapes de la cadena 
de subministrament d’aliments (sub-
ministrament de matèries primeres, 
processament, emmagatzematge, 
transport, distribució i serveis mino-
ristes).”

Els principis base de l’agricultura 
ecològica a Europa són la prohibi-

ció de l’ús de pesticides químics i 
fertilitzants sintètics; la restricció 
de l’ús d’antibiòtics en el bestiar; la 
total exclusió d’OGM (Organismes 
Genèticament Modificats) i l’aplica-
ció de rotació de cultius. En poques 
paraules, respecte al sòl, a la salut i 
a la biodiversitat. BioCultura Sevilla 
serà aquests dies l’aparador del mo-
viment ecològic.

El creixement del sector és impa-
rable. Als conscienciats antics se su-
men els joves, els millennials, amb 
una major cultura sobre la impor-
tància de l’alimentació en la salut, 
que comencen a ser pares i mares i 
que, per descomptat, volen el millor 

per als seus fills. I no són pocs, al 
voltant d’un 30% de consumidors 
bio tenen menys de 35 anys. Aquest 
creixement es dóna a tot el món i 
no podia ser menys a Andalusia, 
l’extensa regió productora (un 51% 
del total de tot Espanya) d’oliveres, 
fruites, fruits secs, cítrics, hortalis-
ses, mel, etc... Apuntava recentment 
Agustín Peláez al diari Sur: “Espanya 
supera actualment els dos milions 
d’hectàrees dedicades a l’agricultu-
ra ecològica (2.018.802 hectàrees). 
És avui per avui el país de la Unió 
Europea que més superfície dedica 
a la producció orgànica, amb el 
17% del total de la UE (12,1 milions 
d’hectàrees).”

Montse Mulé,
Redactora, redaccion@bioecoactual.com

BioCultura Sevilla, la Fira de Març!

És doncs 
BioCultura Sevilla, 

la Fira de Març, 
una cita que no es 
pot deixar escapar

©Centipede Films,S.L.
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http://www.biocop.es/
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D-MANOSA
BUFETA I TRACTE URINARI

ARA NOU 
D-MANOSA-NABIUS VERMELLS 
PASTILLES PER LLEPAR
Amb zinc, biotina així com vitamina C 
natural de l’Acerola

D-MANOSA
• unifica els bacteris
• alternativa a la química
• sense additius

NOU

De venda a: ecobotigues, herbodietètiques i parafarmàcies   |        Facebook        Instagram: Raab Vitalfood Spain   |   www.raabvitalfood.es

Andalusia té registrades més 
de 976.000 hectàrees de superfície 
destinada al cultiu ecològic, amb 
gairebé 14.500 operadors i més de 
1.700 empreses dedicades a activi-
tats industrials ecològiques. Del total 
d’ecoemprenedors del sector, més 
del 30%, són dones.

L’organització de la Fira BioCul-
tura la devem a l’Associació Vida 
Sana, liderant des dels seus inicis 
la lluita per l’agricultura ecològica 
a Espanya i aglutinant petits i no 
tan petits productors, distribuïdors, 
consumidors, però també conei-
xement i divulgació, amb les seves 
múltiples conferències , ponències, 
show cookings i activitats, que es 
van desenvolupant al mateix temps 
que la fira, i que posen al dia de les 
tendències i necessitats del sector 
en creixement a tots els interessats. 
El Festival “Mama Terra” a través de 
jocs i tallers ajuda a educar en el res-
pecte a si mateixos i al medi ambient 
als més petits. La riquesa de gaudir 
de bona salut s’aconsegueix amb 
una alimentació variada i ecològica, 
predominantment vegetal, evitant 
la ingesta de plaguicides, pesticides, 
conservants, fertilitzants i antibi-
òtics, que malauradament formen 
part dels aliments convencionals. 
L’alimentació ecològica és la millor 
elecció per evitar malalties en els 
nens com al·lèrgies i asma, i enfortir 
el seu sistema immunològic.

 “Nosaltres, des de l’organització 
de la fira i des de Vida Sana, seguirem 
empenyent tot el necessari perquè 
el consum segueixi creixent en la 

comunitat (això és una necessitat 
urgent) i perquè la producció no 
decreixi ni s’aturi.” Són paraules d’ 
Ángeles Parra, presidenta de l’Asso-
ciació. Davant el canvi polític recent 
comenta: “el canvi de color ideològic 
en l’Administració andalusa no hau-
ria d’afectar la bona salut del sector 
ecològic andalús”.

En aquesta nova edició de BioCul-
tura Sevilla s’espera la participació 
d’uns 220 expositors i al voltant de 
13.000 visitants que es reparteixen 
en percentatges de la següent mane-
ra:

Agricultura i alimentació biològi-
ca, el 64% (aproximadament 14.000 
productes certificats); Cosmètica 
certificada 9%; Moda sostenible: 8%; 
Casa sana, 7%; Benestar i salut 7%; 
Eco-estil de vida: 5%.

En aquesta edició, l’organització 
sense ànim de lucre Ecovalia, funda-
da el 1991, que promou la producció 
i l’alimentació ecològiques en l’àm-
bit nacional i també fora, participarà 
activament, amb el seu president 
Álvaro Barrera al capdavant, amb 
els objectius principals de la PAC, el 
canvi climàtic i el nou reglament de 
producció ecològica. “El nostre repte 
és enfortir el sector, que any rere any 
creix en producció però també en 
consum, alhora que garanteix una 
alimentació saludable i respectuosa 
amb el medi ambient, i és clau en 
la fixació de població rural.”, ens 
comenta.

Sevilla ofereix a més el seu encant 

com a ciutat, la tercera més visitada 
d’Espanya després de Barcelona i Ma-
drid. La seva catedral, amb la Giralda; 
l’ Alcázar; l’Arxiu d’Índies i la Torre 
del Oro; les passejades pel casc antic, 
el parc de María Luisa; els barris de 
Triana i Los Remedios en el marge 
dret del riu Guadalquivir,... en fi, una 
ciutat per gaudir-la en aquests dies 
de març amb una mitjana de tempe-
ratura de 16 ºC, en què la primavera 
es comença a intuir en l’aire de les 
seves places.

És doncs BioCultura Sevilla, la 
Fira de Març, una cita que no es pot 
deixar escapar. Per ser l’escenari 

perfecte del panorama bio, per 
conèixer-se, tant consumidors com 
productors i distribuïdors, un lloc on 
intercanviar idees i projectes, com-
prar i vendre. L’horari per visitar-la 
és divendres i dissabte de 10 a 20 i 
diumenge de 10 a 19. n

fIrEs

Al voltant d’un 30% 
de consumidors 
bio tenen menys de 
35 anys

©Centipede Films,S.L.
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La tendència a infeccions de repeti-
ció (del tipus que sigui) indica un estat 
de debilitat en el sistema. Perquè una 
infecció es desenvolupi és necessari 
no només la presència d’un microor-
ganisme, sinó també el medi adequat 
perquè aquest organisme pugui proli-
ferar. Aquest “medi intern” es fa més 
propens a les infeccions quan està brut 
(hi ha toxicitat) i quan el sistema im-
mune és insuficient (sent l’estrès físic, 
emocional o mental un gran immuno-
depressor).

Vegem diferents estratègies per 
canviar aquesta situació:

Netejar el nostre medi intern 
(d’aquesta manera, encara que arribi 
un microorganisme no podrà prolife-
rar). Per a això podem utilitzar dife-
rents recursos: plantes i aliments me-

dicinals que tenen acció desinfectant i 
que a més poden estimular el sistema 
immunitari. Aquí tenim l’equinàcia, 
el pròpolis, el clau, el gingebre, la fari-
gola, l’orenga, la ceba, l’all, etc. També 
per netejar, podem utilitzar remeis 
externs que ajuden a eliminar per se, 
com lavatives, rentats vaginals, rentats 
nasals; o remeis externs que ajuden els 
òrgans que s’han d’encarregar de l’eli-
minació (per exemple compreses de 
gingebre per estimular els ronyons).

El nostre complex sistema immu-
nitari també es pot veure reforçat 
amb alguns nutrients com la vitamina 
C o el coure (oligoelement) o aliments 
com els bolets xiitake, maitake, o 
reishi; en ser un reflex de la nostra 
vitalitat, aquest sistema està íntima-
ment unit a la funció dels òrgans que 
incorporen energia de l’ambient, com 

són l’aparell digestiu i el respiratori. 
Assegurar-nos que aquests dos siste-
mes funcionen bé és crucial per a la 
nostra immunitat.

Els antibiòtics són una opció, però 
el seu ús (i el seu abús) va acompanyat 
d’uns quants problemes: alteren pro-
fundament la flora intestinal i dificul-
ten l’absorció de nutrients, debilitant, 
(d’aquí la importància de prendre pro-
biòtics després del tractament); a més, 
en no actuar netejant el medi, deixen 
en realitat el tractament de fons a mig 

fer, afavorint infeccions per altres 
organismes que no són eliminats per 
ells (com els fongs o els virus). Així que 
millor limitar el seu ús a quan siguin 
realment necessaris.

I finalment, si la infecció s’acompa-
nya de febre, no t’espantis, és impor-
tant controlar-la però no tallar-la. Un 
remei natural d’alta eficiència és un 
cataplasma d’argila vermella al ventre 
durant la nit. Les meves angines de 
nena acompanyades de febre alta no 
es resistien a aquest remei!.n

Quan les infeccions ens 
ataquen una vegada i 
una altra

123rf Limited©Tamara Radavanavich

ALIMENTACIÓ CONsCIENT
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BO-Q Alimentación Natural
Tel. 93 174 00 65 • www.bo-q.com

Distribució a
Catalunya i Andorra

Melmelades de fruites 
Bio - Gourmet

Nabius

Fruits del bosc

Gerds

Mora

Maduixa

Tomàquet

Préssec

Albercoc

Pruna

Taronja dolça  i amarga

amb XAROP 
D’ATZAVARA

SENSE
GLUTEN 60%

fruita

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

http://elhornodelena.com/
http://www.bo-q.com/
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PURE
NATURAL

100% purs, procedents d’agricultura biològica controlada Certificats Vegan®  Sense gluten ni colesterol  
 Sense conservants, additius, potenciadors del sabor, colorants, edulcorants o agents de càrrega!

Súper aliments Premium, Raw i certificats biològics
Una forma deliciosa de donar-se un impuls saludable diari

 — www.keypharm.com

Fatiga, erupcions o símptomes de depressió? És el nostre cos dient-nos 

que necessita una cura depurativa . Una cosa freqüent en els canvis 

d’estació com la  pr imavera , la temporada de la neteja .

Supergreens
✓	 Una barreja dels millors súper aliments 

verds de qualitat superior
✓	 Cada un aporta una llarga llista de fito-

nutrients i substàncies nutricionals

Chlorella+Spirulina
✓	 Una barreja de dues algues
✓	 Afavoreix el nivell d’energia del cos

Milk thi stle
✓	 Un pols de llavors de card marià
✓	 Dóna suport a la funció del fetge

Phyto-Deto x®

✓	 Una barreja sinèrgica de pols de plantes 
amb funció desintoxicant i depurativa

Recepta Green Detox
 

½ cogombre · 2 grapats d’espinacs ·
1 got de suc de pomes natural ·

Suc de ½ llimona 
Talli el cogombre i posi tots els

ingredients en un mesclador i barregi

fins a obtenir un smoothie.

Afegiu una culleradeta de cafè 
d’un dels Biotona Super Aliments 

que prefereix i .

Bio Eco Actual 2.indd   19 7/02/18   08:55

ALIMENTACIÓ

https://www.biotona.be/es/
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CONsuM

El consum de productes ecològics 
té una sèrie d’objectius d’interès 
general que l’haurien de situar en 
una posició política molt més relle-
vant que la que ocupa actualment. 
Tenint en compte que les actuacions 
polítiques habitualment busquen un 
rendiment directe per a la societat a 
la que es dirigeixen, és a dir, per al 
territori de l’entitat política que les 
impulsa, cal que aquest impuls es 
doni en aquest nivell, és a dir, a nivell 
nacional o regional.

Les propostes s’han de dirigir tant 
a l’increment de les produccions com 
del consum. Ambdós objectius són 
indestriables per aconseguir uns re-
sultats adequats, tant en la població 
que els consumeix com en l’entorn 
on es realitza aquesta producció. 
Així doncs, es tracta de potenciar 
produccions orientades principal-
ment a abastir el mercat interior, ja 
que d’aquesta forma es pot millorar 
la sobirania alimentaria i les possibi-
litats del teixit productiu i comercial 
autòcton.

Si aquestes produccions es realit-
zen de forma sostenible, com és el 
cas de les produccions ecològiques, 
llavors s’aconsegueixen optimitzar 
totes les variables que haurien de 
preocupar als polítics encarregats de 
la gestió del territori: l’alimentació, 
la salut, el medi ambient, l’energia, 

l’economia i el consum.

Així doncs, aquesta hauria de ser la 
columna vertebral de qualsevol políti-
ca orientada al sector agroalimentari 
i mediambiental: potenciar de forma 
transversal produccions sostenibles 
orientades al mercat intern. La parau-
la transversal és molt important, ja 
que els objectius que es persegueixen 
i les eines necessàries no depenen 
només d’un ministeri o d’una conse-
lleria en particular, ans al contrari, 
depenen de la conjunció d’una sèrie 
d’esforços que han d’esmerçar-se per 
diferents agents polítics.

Aquesta necessitat planteja un 
primer repte, ja que l’administració, 
malauradament, segueix actuant de 
forma massa compartimentada i es-
tanca, el que comporta l’establiment 
de polítiques excessivament limitades 
en un mon on els reptes són cada cop 
més globals i transversals. Com hem 
dit, la producció d’aliments no es 
pot aïllar de les necessitats del medi 
ambient, de la salut dels ciutadans, 
de la gestió de l’aigua i l’energia, dels 
reptes plantejats pel canvi climàtic, 
de la sobirania alimentaria, del des-
poblament rural... 

Per tant, cal modernitzar amb 
urgència l’administració per poder 
donar respostes adequades a proble-
mes complexos. Igual que l’escola 

està canviant el seu paradigma cap a 
un model de treball per projectes, en 
comptes de les clàssiques assignatu-
res tancades, l’administració també 
ha de superar les actuals estructures 
temàtiques verticals i crear equips 
interdisciplinaris més permeables 
que es puguin ocupar de projectes 
transversals. 

Per tant, caldria la creació d’un 
equip interdisciplinari de tècnics i 
professionals que de forma transver-
sal s’ocupessin de potenciar i fomen-
tar produccions agroalimentàries 
sostenibles i ecològiques orientades 

al mercat intern, amb l’objectiu de 
potenciar una oferta de productes 
saludables per a la població, rendible 
per a les empreses i adequada als 
reptes mediambientals i socials que 
tenim com a país, especialment a mig 
i llarg termini.

Des d’aquest enfocament global, 
caldria determinar quines producci-
ons es necessiten i en quins llocs es 
podrien obtenir amb millors condici-
ons. Aquesta anàlisi s’ha de realitzar 
de forma conjunta amb els actors 
socials del territori, no pot ser un 
exercici teòric impulsat només per 

Propostes polítiques per augmentar el 
consum ecològic

123rf Limited©tixti. Pavelló dels Estats Units d’Amèrica (Expo Milan 2015)

Isidre Martínez,
Enginyer Agrònom, bio@bioecoactual.com

Pot veure els nostres productes a
www.favrichon.com

!
• receptes menys ensucrades amb fins a un 

-30 % de sucres * 
• una aportació de fibres adaptat
• una taxa de matèria grassa 

controlada !

ALIMENTACIÓ

http://www.favrichon.com/
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NOVES

NOVA
DISEÑO

menjarmenjarés possiblepossible fruitafruita
FENT

Per obtenir energia no necessites afegir-hi sucres, per això els nostres pokis s'elaboren a França amb fruita i només fruita
(mira els ingredients si no ens creus !        ) A més no estàn prohibits per a majors de 18 anys !

DÓNA LLUM A  LA  TEVA  V I DA  AMB DAN IVAL  !

ALIMENTACIÓ

tècnics, investigadors o polítics. Cal 
la participació del màxim número 
d’agents implicats a tots els nivells.

Parlem d’orientar les produccions 
agroalimentàries cap a models més 
sostenibles i locals. D’educar a les 
noves generacions en aquests valors 
ja des de l’escola. No ens hem de fixar 
només en quins sistemes de producció 
d’aliments cal impulsar, també cap a 

quina mena d’alimentació i models 
de consum ens convé desenvolupar 
com a societat.

Actualment, amb l’auge de l’ali-
mentació ecològica, veiem que s’han 
posat en marxa tota una sèrie de 
tendències que caldria corregir des 
dels poders polítics. En primer lloc, 
l’increment de la demanda descon-
nectat de la producció ens porta a un 
escenari molt semblant a l’actual, on 
els aliments recorren llargues distàn-
cies en mans de poques empreses, 
que controlen els preus i condicionen 
la sostenibilitat del sistema alimen-
tari i, en última instància, la mateixa 
imatge dels productes, que es veu 
malmesa i perd credibilitat.

Per altra banda, des dels poders 
polítics també cal fer un esforç molt 
més gran per impulsar la recerca i la 
millora dels sistemes de producció 
agraris envers la seva sostenibilitat. 
Aquesta tecnologia ha d’estar en 
mans, principalment, dels propis pro-
ductors, no de les grans corporacions 
que controlen la genètica, l’alimen-
tació i la sanitat de conreus i bestiar. 
Des d’aquestes corporacions, que són 
les responsables del finançament de 

la recerca, veiem actualment com 
s’impulsa una campanya que cada cop 
serà més agressiva contra els aliments 
ecològics, negant que aquests aportin 
avantatges, en comparació amb els 
aliments de la producció industrial 
intensiva.

Per últim, i per afavorir sistemes 
alimentaris sostenibles de base local, 
cal que el consumidor conegui el 
sistema de producció i l’origen dels 
productes que pot trobar a les boti-
gues. Els poders polítics també tenen 

un important paper en aquest sentit, 
impulsant la creació d’un distintiu en 
l’etiquetatge dels aliments que infor-
mi els consumidors. Actualment exis-
teixen un gran número d’indicacions 
i logotips, uns oficials, altres privats, 
que poden arribar a confondre més 
que informar. Cal que es desenvolupin 
sistemes que permetin al consumidor 
conèixer en un únic indicador el grau 
de sostenibilitat del producte i que 
inclogui tots els aspectes que s’han 
comentat. Aquest és el gran repte dels 
poders polítics. n

123rf Limited©tixti. Discurs de Chellie Pingree sobre l’alimentació durant l’Expo Milan 2015

CONsuM

La producció 
d’aliments no es 
pot aïllar de les 
necessitats del 

medi ambient, de la 
salut, de la gestió de 

l’aigua i l’energia, 
del canvi climàtic, 

de la sobirania 
alimentaria, del 

despoblament rural...

http://danival.fr/fr
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Infusi�s ay�vèdiques
les �iginals

Els Yogis durant milers d’anys han

estudiat les vies per fer servir i millorar

les propietats de les herbes i espècies.

Saviesa antiga
p	 temps
mod	ns

BO-Q Alimentación Natural - Tel. 93 174 00 65 • www.bo-q.comDistribució:

7 Chakras · 7 Infusions ayurvèdiques 

I am (Sóc) In the mood (Sento) Sanctify (Faig) Loving (Estimo)

Talk to me (Parlo) Delighted (Veig) Harmony (Entenc)
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ALIMENTACIÓ

En la nostra cultura actual les 
llenties no compten amb l’estima gas-
tronòmica que mereixen. L’origen del 
cultiu de les llenties amaga una de les 
claus per reconstruir el trencaclosques 
que podria desvetllar les incògnites de 
la Història de la Humanitat, ja que es 
troba estretament unit als orígens de 
l’agricultura i a les primeres civilitza-
cions desenvolupades en el Creixent 
Fèrtil durant la primera etapa del 
Neolític.

La llentia (Lens culinaris) és la lla-
vor o lleguminosa (fruit en beina) 
d’una planta anual herbàcia de la 
família Fabaceae, originària del 
Pròxim Orient. Hi ha dues varietats 
bàsiques de llenties: les petites de 
color castany i les grogues de ma-
jor grandària. A partir d’aquestes 
dues, hi ha moltíssimes varietats. Les 
propietats nutricionals de les llenties 
són ben conegudes, es caracteritzen 
per la seva gran aportació en hidrats 
de carboni, proteïnes i minerals, 
especialment ferro, amb un mínim 
contingut en greixos. A Europa 

han estat durant segles un aliment 
proteic bàsic per a la supervivència 
del poble pla, ja que en combinació 
amb un cereal integral formen una 
proteïna completa. El plat més tradi-
cional de la cuina hindú: el Dhal, un 
combinat d’arròs, llenties i espècies, 
és equilibrat i complet. Fa uns 10.000 
anys, al Pròxim Orient, en una àrea 
en forma de mitja lluna anomenada 
el Creixent Fèrtil, va començar la 
Revolució Neolítica, el canvi més 
important que mai ha experimentat 
la Humanitat, un dels majors impac-
tes sobre el nostre Planeta. Segons l’ 
arqueobotànica, dos tipus de cultius 
van afavorir l’èxit econòmic de les 
primeres civilitzacions: els cereals i 
els llegums, entre aquests segons, la 
llentia va tenir un paper puntal.

En el que avui és una Síria devasta-
da per la guerra, 10.000 anys enrere, 
començava el cultiu de la llentia. De 
fet, encara avui creixen exemplars de 
llentia silvestre per aquelles terres i 
fins fa ben poc, el país era un dels prin-
cipals productors mundials.

Anys més tard, les llenties van 
arribar a Turquia (Anatòlia), Egipte, 
Grècia, Bulgària i cap a tota la resta del 
continent Euroasiàtic, on va esdevenir 
un aliment puntal en diferents cultu-
res autòctones, durant segles.

En la gastronomia d’avui dia, les va-

rietats més consumides són la verdina 
i la pardina. La verdina és de mida pe-
tita i de color verd o groguenc. És idò-
nia per a purés i cremes. La pardina és 
de mida petita i de color marró i, com 
la castellana (gran), és adequada per 
a guisats. Avui el principal productor 
mundial de llenties és Canadà.n

Una meravella anomenada llentia

123rf Limited©belchonock

HIsTòrIA I ALIMENTACIÓ Helena Escoda Casas,
Llicenciada en Història (UAB), helenaescodacasas@gmail.com
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http://www.bo-q.com/
http://granovita.com/
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www.mipediatravegetariano.com - miriam@mipediatravegetariano.com
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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

Una deliciosa llaminaduraUna deliciosa llaminaduraUna deliciosa llaminadura
ecològica per al teu bebé!ecològica per al teu bebé!ecològica per al teu bebé!

NOU 
Tasta

-ho ja!
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El zinc és essencial en la infància: 
afavoreix un creixement normal i 
un bon funcionament del sistema 
immunològic. El zinc també facilita 
el sentit del gust i de l’olfacte (el que 
millora la gana), ajuda a madurar als 
òrgans sexuals en l’adolescència i in-
tervé en la regulació de les glàndules 
sebàcies, per la qual cosa deficiències 
lleus de zinc en aquest període poden 
contribuir a l’aparició d’acné.

On trobem zinc? Aquest mineral 
està repartit en la major part dels ali-
ments vegetals, especialment en els 
llegums, cereals integrals i sobretot, 
llavors (les campiones són sèsam i 
carbassa).

En els vegetals el zinc es troba unit 
als fitats, que dificulten la seva absor-
ció, però podem preparar aquests ali-
ments de manera que aquesta unió es 
“trenqui”. Com ho aconseguim? En els 
llegums, deixant-los en remull unes 
8-12 hores abans de coure’ls (l’aigua 
de remull s’ha de rebutjar). També per 
descomptat podem menjar-los germi-

nats, en amanides i altres plats. Quant 
als fruits secs i llavors, tant el torrat 
com el remull faciliten l’alliberament 
dels fitats. Els processos de fermenta-
ció també aconsegueixen el mateix 
efecte i per això els “formatges” ve-
gans de fruits secs, fermentats amb 
lactobacils, són una forma ideal de 

prendre aquest aliment. El procés de 
fermentació làctica també afavoreix 
la digestibilitat i l’absorció de zinc i al-
tres nutrients en el pa de llevat mare, 
que és la millor forma de menjar pa.

Hem de començar a introduir 
llavors mòltes o en crema aviat en 

l’alimentació dels nadons. En els 
purés de verdures dolces (carbassa, 
pastanaga, moniato) podem afegir 
una cullerada de tahini torrat. Tam-
bé podem afegir llavors de carbassa 
mòltes a les farinetes de civada. Els 
nens més grans poden prendre per 
berenar llavors de carbassa, prèvia-
ment torrades a la paella i amanides 
amb unes gotetes de tamari. És molt 
bon costum que els nens mengin lla-
vors com a piscolabis i que tots les 
afegim a amanides, arrossos, pastes 
i plats de verdura.

El llevat nutricional és una bona 
font de zinc (algunes marques a més a 
més  suplementen amb zinc extra), el 
que el fa un excel·lent condiment per 
a tota la família i especialment per a 
nens amb poca gana.

Els productes lactis animals (llet 
i formatge) tenen també força zinc 
per la qual cosa dues racions al dia 
d’aquests aliments són una altra bona 
font d’aquest mineral per als ovolac-
tovegetarians. n

Zinc, mineral essencial per al creixement

123rf Limited©ratmaner. Aliments rics en zinc

http://calvalls.com/index.php/es/
https://es.holle.ch/
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rECOMANAT PErESPAI PATROCINAT PER: 
Sol Natural | Alimentació Ecològica | www.solnatural.bio
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Pilar Rodrigáñez,
Tècnic Superior en Dietètica | rrpilar.bcn@gmail.com

L’arròs, el gra més 
noble i variat
Es tracta d’un dels ingredients més 
emprats per la nostra societat oc-
cidental i que des de sempre han 
utilitzat cultures mil·lenàries com 
la xinesa o l’índia. L’arròs és fàcil de 
combinar a la cuina, alhora que les 
seves propietats el fan summament 
interessant, tant per les seves aporta-
cions en vitamines i minerals com per 
la seva capacitat per aportar energia 
estable i duradora. No conté gluten i 
la seva naturalesa neutra permet, se-
gons la medicina tradicional xinesa, 
prendre-l tot l’any, tant en èpoques 
de fred com de calor. 

És noble

Una de les qualitats més curioses de 
l’arròs és que es tracta d’un gra que 
no s’ha deixat modificar per la mà de 
l’home. Això vol dir que, així com el 
blat comú ha patit grans canvis en 
la seva composició molecular, pel 
fet que durant l’últim segle ha estat 
molt manipulat per convertir-se en 
un aliment més rendible econòmica-
ment, l’arròs, en canvi, no s’ha deixat 
modificar, mantenint-se més o menys 
intacte. Es tracta, per tant, d’un gra al 
que estem adaptats genèticament, és 
a dir, que el nostre sistema digestiu 
està ben preparat per processar-lo. 
Una cosa que no succeeix amb el 
blat, almenys no en la seva versió 
moderna, i que per això se’l vincula a 
nombroses malalties.

I molt variat

Els amants d’aquest cereal tenen unes 
quantes varietats per triar, que es 
diferencien en les seves característi-
ques nutricionals i, sobretot, organo-
lèptiques. Vegem algunes de les més 
conegudes.

•	Arròs integral i semi integral

L’arròs més complet és l’integral. 
En tenir la seva pellofa sencera i el 
seu germen intacte, és més ric en 
micronutrients que l’arròs blanc. 
Concretament, l’arròs integral 
aporta vitamines del grup B i vita-
mina E, així com minerals com el 
fòsfor, potassi, magnesi i, en me-
nor mesura, calci, sodi i seleni. La 
varietat semi integral, per la seva 
banda, conserva el germen però 
està recobert per una capa menys 
de pellofa. A nivell de riquesa en 
micronutrients, és bastant similar 
a l’integral, però té l’avantatge 
que es cuina més ràpid i és més 
tou quan es mastega i per això sol 
utilitzar-se en les dietes infantils o 
de persones grans.

•	 Arròs vermell

L’arròs vermell destaca pel seu 
contingut en antioxidants, gràci-
es als pigments que es troben en 
la seva clofolla. Aquestes substàn-

cies tenen un paper important 
en la prevenció de certs tipus de 
càncer.

•	 Arròs negre (salvatge)

També molt ric en antioxidants, 
aquest tipus és, en realitat, una 
llavor que s’assembla molt a 
l’arròs integral, però que estric-
tament no ho és. L’arròs negre 
és molt similar a l’arròs integral 
tant en el seu aspecte com en les 
seves propietats nutricionals. Té 
un sabor més intens i els grans 
són llargs i foscos i, per tant, 
vesteix molt qualsevol plat on 
s’afegeixi. 

•	 Arròs basmati

El seu nom en hindi significa “rei 

de les fragàncies”. Aquest arròs de 
gra llarg tan aromàtic és el més 
digestiu de totes les varietats. De 
fet, quan hi ha dificultats intes-
tinals, l’arròs basmati és un gran 
aliat ja que el tipus de fibra que 
conté resulta fàcil de gestionar 
per aquest òrgan. 

Anti-nutrients

Com tots els cereals, l’arròs conté 
àcid fític, que és una substància que 
entorpeix l’absorció de nutrients 
importants. Per minimitzar la seva 
presència, hi ha un truc fàcil i molt 
efectiu que convé realitzar, ja que 
el resultat és molt diferent des del 
punt de vista nutricional: un bon 
remull -d’entre 6 i 8 hores- abans 
d’utilitzar-lo i després rebutjar l’ai-
gua utilitzada. n

123rf Limited©Amarita Petcharakul

https://solnatural.bio/
https://solnatural.bio/
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ALIMENTACIÓ I CuINA Estela Nieto, psicòloga, Màster en psicopatologia i salut,
i especialista en psiconutrició | www.nutricionesencial.es

Iván Iglesias,
Expert universitari en Nutrició i Dietètica

En aquesta època de l’any, les para-
des dels mercats comencen a canviar 
lleugerament. Entre les formes arro-
donides de les cols, coliflors i verdures 
d’hivern comencen a fer-se un lloc les 
beines de les primeres faves i pèsols.

Encara que podem trobar-los sense 
cap problema durant tot l’any conge-
lats o en conserva, aconseguir-los fres-
cos és una oportunitat que no hauríem 
de deixar passar.

Tant els pèsols com les faves són 
lleguminoses, encara que no sempre 
ho tinguem present, ja que se solen 
preparar frescos i no és tan habitual 
trobar-los secs com els altres llegums.

Per tant, caldria destacar que són 
aliments molt rics en proteïnes i són 
una excel·lent font de fibra no soluble, 
molt útil per facilitar el trànsit digestiu.

Tant els pèsols com les faves fres-
ques tenen el petit inconvenient que al 

vendre’ls amb beina cal desgranar-los. 
No requereix gaire temps i si hi ha nens 
a casa és una activitat perfecta per fer 
amb ells. De tota manera, el resultat 
compensa l’esforç, seran més tendres 
i amb més sabor que si els adquirim 
congelats o en conserva.

Si tenim la sort de trobar les faves 
molt tendres, podem consumir-les amb 
la beina, t’asseguro que són una delícia. 
Igual que els tirabecs, una varietat de 
pèsol que es consumeix amb beina, o 
pràcticament es consumeix només la 
beina perquè la llavor no ha arribat 
gairebé a desenvolupar-se i la beina 
sembla plana.

La preparació d’aquests llegums és 
molt senzilla, no necessiten gran cosa 
per quedar excel·lents. Un cop desgra-
nats, prepara una cassola amb força 
aigua, afegeix una mica de sal i quan 
comenci a bullir incorpora els pèsols 
o les faves. Deixa que es cuinin a foc 
mitjà amb tapa durant uns 15 minuts 

aproximadament, encara que tot de-
pèn de la mida.

És important que no ens passem de 
cocció ja que perdran textura, color i 
sabor. Així estaran a punt per saltar-los 
ràpidament a la paella amb un rajolí 
d’oli, all, ceba...

La temporada de pèsols s’estén des 
de març a juny i és el millor moment 
per prendre’ls frescos, encara que tam-

bé es poden trobar secs per preparar 
deliciosos i contundents plats, ideals 
per a l’hivern.

Les faves tenen una temporalitat 
molt curta que va des de març fins al 
maig.

Així que si aquests dies veus en el 
mercat faves o pèsols frescos, t’acon-
sello que no ho dubtis, emporta-te’ls 
a casa. Podràs preparar una excel·lent 

Març: Faves i pèsols 
a la cuina

123rf Limited©kostman
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www.herbesdelmoli.bio

LÍNIES DONA I  NENS +Info en la web
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Elaboració

Per preparar el brou, neteja les 
verdures i fes-les a trossos, no massa 
petites. Ofega el porro amb una mica 
de sal i l’oli fins que comenci a dau-
rar-se i afegeix la resta de verdures, 
cuina 5 minuts a foc mitjà. Afegeix 
l’aigua i cuina 40 minuts en cassola o 
20 en olla a pressió. Així tindrem un 
brou amb molt gust per començar el 
nostre arròs amb una bona base.

Col·loca l’oli en una paella alta 
o una cassola i quan estigui calent 
afegeix els grans d’all picats fins. 
Deixa que es cuinin durant un minut 
a foc baix i abans que comencin a 
daurar-se afegeix l’escalunya picada. 
Espera que comenci a daurar-se i 

afegeix l’arròs, els pèsols i les faves. 
Cuina 2 minuts a foc mitjà.

Si no trobes faves i pèsols frescos 
també pots utilitzar-los congelats.

Mentrestant, prepara el brou en 
una altra cassola perquè estigui ca-
lenta quan necessitis afegir a l’arròs, 
així no es tallarà la cocció.

Afegeix el vi blanc a la cassola i 
cuina fins que s’evapori comple-
tament, l’alcohol desapareix però 
aportarà molt aroma.

Incorpora el safrà i brou fins que 
quedi al nivell de l’arròs.

Comença a remoure i segons vagi 

l’arròs absorbint el brou ves afe-
gint-ne més, però a poc a poc.

La clau d’un bon risotto és afegir 
el brou segons ho demani l’arròs i re-
moure perquè vagi deixant anar tot 
el midó possible. D’aquesta manera 
tindrem un arròs ben cremós.

Continua així entre 18 i 20 mi-
nuts aproximadament, serà el que 
necessiti l’arròs per estar tendre i 
suau però no pastós. El resultat no 
ha de ser un arròs espès ni passat, 
sinó amb el gra sencer i melós, que 
faci onada al moure’l però sense 
brou.

Si just abans de servir afegeixes 
uns fils d’oli de tòfona i ho barreges 

bé, aconseguiràs un arròs més cre-
mós amb un gust molt més potent.

Un risotto és una recepta per-
fecta en què pots utilitzar gran 
varietat d’ingredients. T’aconsello 
que, sempre que sigui possible, 
els utilitzis de temporada, és el 
millor moment en què tindran més 
nutrients i sabor, i això es notarà 
en el resultat. Us recomanem que 
proveu el risotto amb espàrrecs, 
xampinyons, bolets o carabassa, 
t’asseguro que no et defraudaran.

Aquest és un plat delicat i suau a 
més de nutritiu. En utilitzar pèsols i 
faves combinats amb un cereal com 
l’arròs tindrem una proteïna d’excel-
lent qualitat d’origen vegetal.n

ALIMENTACIÓ I CuINA

crema de verdures per sopar, un paté 
(estil hummus) o afegir-los a gairebé 
qualsevol plat.

Aquí tens un exemple de recepta 
exquisida emprant pèsols i faves: un 
risotto, que a més és 100% vegetal.

©Estela Nieto. Risotto de pèsols i faves fresques

Ingredients (per a 4 persones)
•	 380 gr. d’arròs arborio o 

carnaroli
•	 3 cullerades d’oli d’oliva verge 

extra
•	 2 escalunyes
•	 2 grans d’all
•	 60 ml de vi blanc
•	 6 brins de safrà
•	 150 gr. de pèsols frescos
•	 150 gr. de faves tendres fresques
•	 1400 ml de brou de verdures
•	 sal i pebre al gust

Per al brou de verdures:
•	 2 porros
•	 1 branca d’api
•	 2 pastanagues
•	 1 xirivia
•	 300 gr. de col
•	 3 cullerades d’oli d’oliva verge 

extra
•	 2,5 litres d’aigua
•	 sal al gust

Rissotto de pèsols i faves

https://herbesdelmoli.com/
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Cristina Fernández,
Periodista & Blogger, www.paladarvegano.blog | crisfersan@mail.com

La gastronomia japonesa és una 
de les més refinades del món. Els 
seus plats són un festí de sabors 
per al paladar: estan elaborats amb 
ingredients de bona qualitat i tenen 
una presentació molt acurada.

En pensar en menjar japonès, 
vénen a la ment sushi i sashimi dos 
dels plats més coneguts internacio-
nalment. El sushi és un plat d’arròs 
cuit adobat amb una barreja de 
vinagre d’arròs, sal i sucre, barrejat 
amb altres ingredients com marisc o 
vegetals, que s’acompanya amb sal-
sa de soja i wasabi. Hi ha diferents 
tipus de sushi: maki, uramaki, i 
nigiri. El sashimi consisteix en ma-
riscs o peix cru, tallats finament. Un 
sashimi molt conegut és el de fugu 
o peix globus, que és mortalment 
verinós si no es cuina bé.

El ramen és una de les sopes ja-
poneses més populars tant dins com 

fora del país. Hi ha innombrables 
varietats, però la recepta original 
seria a base de fideus amb carn de 
porc, ceba, alga nori i ou, amb un 
brou de carn, miso i salsa de soja. La 
sopa de miso és un plat bàsic que, 
amb l’arròs, sol estar present en el 
menjar principal del dia. I kenchin-
jiru és una sopa de verdures i tofu. 
Sense brou, tenim Yakisoba, talla-
rines fregides, i Yakimeshi, arròs 
fregit. Tots dos, d’origen xinès, es 
serveixen amb carn i vegetals.

L’snack més popular del Japó és 
el onigiri, una bola d’arròs farcida 
o barrejada amb altres ingredients. 
I per picar mentre prenem una 
cervesa Kirin o Asahi, el yakitori. 
Originalment, era una broqueta de 
pollastre amb ceba, però amb el pas 
del temps s’han creat noves versi-
ons. Les broquetes s’acompanyen 
amb la salsa teriyaki que els dóna 
un gust dolç.

I per beure? El sake, beguda alco-
hòlica feta a partir d’arròs, és per als 
japonesos com per a nosaltres el vi. 
El whisky japonès es considera un 
dels millors del món. I si parlem de 
te, trobem diverses varietats de te 
verd com el genmaicha -amb arròs 
torrat- i el sencha -preparat sense 
triturar les fulles-. El mugi cha, te 
d’ordi, és també molt habitual.

Els wagashi són dolços tradici-
onals elaborats amb mochi (pastís 

d’arròs glutinós), anko (pasta en-
dolcida de mongetes azuki) i fruita. 
De textura gelatinosa i perfecta 
aparença, n’hi ha de diferents tipus 
i farcits. Un dels més coneguts és el 
dorayaki, el dolç favorit de Dorae-
mon, que consisteix en dos pans de 
pessic rodons farcits de anko.

Amb aquestes propostes podràs 
gaudir de plats molt populars de la 
gastronomia japonesa, una cuina 
que fascina a Occident. n

Molt més que sushi

123rf Limited©Sergii Koval. Tallarines d’arròs amb pebrots, pastanagues i carbassó

L’snack més 
popular del Japó 

és el onigiri, 
una bola d’arròs 

farcida o barrejada 
amb altres 

ingredients

El dorayaki és el 
dolç favorit de 
Doraemon, que 
consisteix en 
dos melindros 
rodons farcits de 
anko
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ALIMENTACIÓ

GAsTrONOMIA

https://www.liquats.com/gama/monsoy-es/
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Tots hem sentit parlar de les ume-
boshi, les prunes japoneses fermen-
tades, i de les seves extraordinàries 
propietats nutricionals. És el fruit verd 
del Prunus mume, conegut com ume. 
Un aliment extremadament saluda-
ble, medicinal i alcalí, tan és així, que 
se’l considera un superaliment. En 
japonès significa “pruna seca”, i són 
utilitzades des de fa mil·lennis a Japó, 
Xina i Corea. El seu sabor és peculiar, 
entre afruitat, àcid i salat. El seu con-
tingut en sal permet combinar-les amb 
altres aliments com l’arròs, aportant-li 
aquest punt de sal que l’arròs no té. Al 
Japó es consumeix com a guarnició, en 
boles d’arròs, com pasta o en vinagre 
per condimentar plats. Les prunes 
umeboshi es prenen amb te verd afe-
gint-les-hi directament.

L’evidència més antiga del seu ús 
es remunta a la Xina fa 2.000 anys, on 
s’han trobat restes d’aquest aliment en 
excavacions arqueològiques. Al Japó la 
referència escrita més antiga és de fa 
1.000 anys. La medicina tradicional 
xinesa la ve utilitzant com a medici-

na per tal de reduir la febre, tractar 
les nàusees, estimular la digestió i 
controlar la tos, prevenir malalties 
i ajudar al cos a eliminar toxines. 
Presenta activitat antimicrobiana oral 
que controla i prevé malalties dentals 
associades amb bacteris patògens de la 
boca, hi ha evidències de que redueix 
el dany hepàtic, i pel seu poder alca-

linitzant i detoxificador, protegeix les 
cèl·lules del dany causat per estrès 
oxidatiu.

Les prunes umeboshi tenen una 
capacitat alcalinitzant increïble, que 
es deu a l’alt contingut en àcid cítric 
produït durant el procés de fermenta-
ció làctica. En el procés es fan servir 

prunes verdes, fulles de shiso i sal 
marina. Les fulles de shiso, Perilla fru-
tescens, són molt beneficioses per a la 
salut a causa dels seus components an-
timicrobians que permeten combatre 
les infeccions.

Les umeboshi són baixes en calo-
ries, però molt riques en vitamines, 
minerals, antioxidants i fibra. El seu 
valor energètic és de 33 calories per 
cada 100 grams, aportant vitamines 
A, C, E, tiamina i riboflavina. Entre els 
minerals és el ferro el més abundant, 
juntament amb el calci, magnesi, cou-
re, zinc, fòsfor i potassi.

A l’hora de comprar-les és impor-
tant saber el seu origen i sempre optar 
per productes certificats bio. A causa 
de la seva gran demanda a Àsia trobem 
umeboshi de producció industrial, on 
matèries primeres i processos han 
estat modificats i substituïts per tal 
d’obtenir un producte més econòmic. 
Per a això s’usa tints artificials i con-
servants que augmenten i permeten 
costos baixos de producció.n

123rf Limited©Shojiro Ishihara

Prunes Umeboshi, font oriental de salut

Raúl Martínez,
Dietista-nutricionista, biòleg

ALIMENTACIÓ

Què MENjAr

https://biogra.eco/
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Qui és TerraSana?

TerraSana és una autèntica marca 
ecològica coneguda per els seus ali-
ments ecològics purs d’alta qualitat 
des de fa més de 30 anys. Jo sóc el 
director de TerraSana des de l’any 
2012, però treballo en aquest sector  
des de 1978. I conservo la passió al 
100%  per l’agricultura ecològica. 
Ens agrada compartir aquesta passió. 
Per això, venem els nostres més de 
400  productes de TerraSana només a 
botigues especialitzades. Elles també 
comparteixen aquesta passió. I la pas-
sió és necessària per canviar les coses!

Com d’ importants són per vos-
altres els productes macrobiòtics 
japonesos?

Molt importants! TerraSana és 
el major importador europeu d’ 
aliments macrobiòtics japonesos. 
He visitat Japó i és meravellós veure 
amb quina  dedicació, coneixement i 
passió produeixen aquests productes 
d’una manera autèntica. Aquests pro-
ductes son saludables i encaixen al 
nostre estil de vida modern Europeu. 
Compartim aquesta passió per la cui-
na japonesa autèntica i macrobiòtica 
amb Muso, el nostre soci japonès.

Qui és Muso? Qui-
na és la seva relació 
amb el que és ma-
crobiòtic?

Yuko Okada, el 
fundador de Muso, 
i el seu fill Seigo 
són amics molt 
estimats. Yuko va 
veure i va experi-
mentar el gran 
valor dels autèntics 
aliments macrobi-
òtics fa gairebé 50 
anys i va començar 
a treballar, basant-se 
en els principis de George Ohsawa, 
per mostrar a les societats occiden-
tals el valor d’aquest meravellós 
aliment. TerraSana importa els seus 
productes des de fa uns 30 anys i 
subministrem al mercat espanyol 
des d’aleshores. 

Quants productes macrobiòtics 
té TerraSana?

Més de 200! Jo mateix m’he dedi-
cat a donar a conèixer aquests pro-
ductes tan bons! Per això, hem creat 
una línia internacional d’aliments 
macrobiòtics orgànics sota la nostra 
marca: TerraSana, positive eating. 
Volíem compartir aquests produc-
tes amb el món. Fer que la gent se 
sorprengui amb la seva qualitat. 
Que aprengui com s’elaboren i com 
s’utilitzen. Per això hem fet un llibre 
de receptes, hem creat petites pel·lí-
cules de nostres productors (http://
www.terrasana.nl/japan-details/
id/25) i molt més.

Teniu una àmplia 
línia d’aliments me-

diterranis i altres 
aliments ecolò-
gics. Podem tro-
bar-los a botigues 
especialitzades a 
Espanya?

I tant! I només 
en botigues ecolò-
giques especialitza-

des. Subministrem 
els nostres productes 

a 9 distribuïdors re-
gionals espanyols. I 
no només els nostres 

productes macrobiòtics orgànics. 
També productes que elaborem en 
les nostres instal·lacions com les nos-
tres cremes de fruits secs, i molt més. 
I això no es tot, també tenim una 
amplia gamma mediterrània. Sense 
concessions, només màxima qualitat.

Vostè sembla ser una persona 
molt motivada i promotora dels 
productes ecològics.

Sí, ho sóc. Des de fa 42 anys. Estic 
convençut que només l’autèntica 
agricultura ecològica i un estil de 
vida més saludable contribueixen a 
l’ús sostenible del sòl. Combinat amb 
una política de preu just. I això és 
necessari en tots els aspectes, tant si 
es tracta de salut, fam, sostenibilitat 
o economia. I, al mateix temps, ens 
fa feliços, ens fa gaudir de la vida al 
màxim, se’ns dibuixa un somriure 
a la cara perquè sabem i sentim la 
diferència. Això és del que tracta el 
menjar positiu de TerraSana.n

Montse Mulé,
Redactora, redaccion@bioecoactual.com

Peter jacobs és el director general de Terrasana. L’empresa holandesa, 
productora i distribuïdora, ofereix més de 400 productes, tots orgànics 
certificats. Menjar Positiu, segons el seu lema, basat en la sostenibilitat. 
Li fem algunes preguntes per conèixer millor a Terrasana.

Peter Jacobs

ENTrEvIsTA

Productes
tradicionals,

autènticament
japonesos,

elaborats de
manera

tradicional.

Productes amb història!
ALIMENTACIÓ
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Kuzu 

El kuzu s’obté de la planta Pueraria 
lobata. Una planta fibrosa, amb fulles 
en forma de cor i enormes arrels. Les 
arrels aconsegueixen una longitud 
d’entre 1 i 2 metres i un pes que os-
cil·la entre 90 i 180 quilos. Les arrels 
estan entre les més grans del món!

Una curiositat de la planta de kuzu, 
és el fet que els nostres productors 
fan servir totes les parts de la planta: 
les fulles com a aliment per al bestiar, 
la fibra de les branques 
per elaborar teixits. No 
obstant això, el producte 
més conegut, és el midó 
que s’obté de les seves 
arrels. El Kuzu s’utilitza 
generalment com espes-
sidor en la cuina japo-
nesa, i és particularment 
eficaç per donar cos a 
sopes i salses.

Però què hi ha dar-
rere? Com es cull el 
nostre kuzu? Aquesta 
és una tasca acurada i 
que requereix de molt 
esforç i temps. Durant 
els mesos de desembre 
a abril, ni més ni menys 
que 300 “horikos” (nom 
que s’empra al Japó per 
als homes que recullen 
el kuzu) desenterren 
les arrels del kuzu amb 
molt de compte. Un 
treball ardu, però que 

exerceixen amb passió i respectant 
les regles de la natura. Una d’aques-
tes és que el horiko només pot de-
senterrar les arrels de les plantes que 

tenen un mínim de 20 
anys d’edat. Les arrels 
més joves han de seguir 
el seu curs. Després de la 
collita es realitza el pro-
cessament. Una tècnica 
tradicional, que el nos-
tre productor i els seus 
avantpassats porten 
realitzant des de fa més 
de 150 anys. Les arrels 
són tallades en trossos 
manualment, poste-
riorment es trituren, es 

xopen i s’esbandeixen. 
La pasta gruixuda que 
s’obté, es renta diverses 
vegades i es filtra en 
aigua de deu, fins que 
queda un midó d’un 
color blanc pur. Després 
aquest midó s’asseca, es 
talla en petits trossos i 
s’envasa. Això crea un 
meravellós espessidor 
natural amb un poder 
excepcional.

Tamari

El tamari és una deliciosa salsa de 
soja amb un intens sabor. Comuna-
ment usat com a condiment en sopes 
de miso, juntament amb sushi o sim-
plement per afegir-lo a unes verdures.

Però, t’has preguntat mai com 
s’obté el tamari? Doncs llegeix 
atentament, que et vull expli-
car la increïble història que hi 
ha darrere del tamari de Ter-
raSana. Elaborat al Japó sota 
l’atenta mirada del mestre 
Tomoyasu, novena generació 
d’una família productora de 
tamari.

Després d’una selecció 
acurada de les mongetes 
de soja, aquestes es couen 
i es barregen amb el koji. 
Durant tres dies, gràcies a 
les càlides temperatures i 
de l’alta humitat a la sala de 
fermentació, el koji creix 
explosivament. Posterior-
ment les mongetes de soja 
fermentades es barregen 
amb aigua i sal marina. 

Aquesta barreja s’emmagatzema 
en unes bótes de cedre de 100 anys 
d’antiguitat, lloc en el qual continua 
el procés de fermentació durant un 
mínim de 18 mesos. Però això només 
és  una petita pinzellada d’aquest pro-
cés, ja que la barreja es cobreix amb 
draps de jute i una capa de pedres de 
riu disposades d’una manera molt 

especial. De tal manera que els 
productors de tamari extreuen 
acuradament una mica de tama-
ri cada dia i l’aboquen delicada-
ment sobre les pedres. I això no 
és tot, una vegada que el tamari 
posseeix el sabor i la qualitat 
òptima, és premsat. Un procés 

manual i també sorprenent. 
El tamari es disposa entre 
una espècie de llençols d’ 
1 cm, fins a crear una torre 
d’unes 100 capes de tamari 
“empaquetat”. A continua-
ció, aquesta torre es premsa 
i es pressiona lentament 
durant dies. El líquid que 
s’obté és el nostre tamari.

Passió i respecte per la 
natura en tot moment do-
nant lloc a un sabor únic!.n

Kuzu y Tamari, sabor i autenticitat
sAbEr-NE +Peter Jacobs,

Director general de TerraSana

TERRASANA.com

Des de fa 35 anys importem productes ecològics elaborats de manera tradicional,  
per petites empreses familiars amb generacions d’experiència.

Una àmplia gamma de productes molt especials, inigualables en termes de sabor
i autenticitat. Descobreix-los tots i totes les meravelloses històries que hi ha darrere!

ALIMENTACIÓ

http://terrasana.nl/
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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: 
Amandín | www.amandin.com

L’opció més saludable

rECEPTA

ALIMENTACIÓ

Elaboració

1. Abocar els ingredients al vas de 
la batedora i batre tot fins que 
quedi ben homogeni.

2. Versió freda: afegir 1-2 glaçons 
de gel (tornar a assaonar si cal) i 
tornar a batre. Servir.

3. Versió calenta: portar a foc lent 
durant 5 minuts i servir.

4. Opcional: escampar canyella o 
gingebre en pols al gust per sobre.

Celebrem que arriba la primavera 
amb aquesta Orxata de Speculoos 
amb Poma, versàtil, apta per dies 
frescos o càlids perquè es pot pren-
dre fresqueta o calenta, a l’escolta 
del teu cos com ha de ser, 100% repa-
radora i fàcil de fer!

Ja sabem que al març, el temps 
va canviant sovint i les necessitats 

del teu cos també. Per això aquesta 
beguda reconfortant serà una de les 
teves aliades per començar bé el dia o 
per a qualsevol moment de pausa en 
el que necessitis alguna cosa natural-
ment dolça, sana i sense lactosa, ni 
caseïna, res que et pugui inflamar a 
tu i a al teu valuós intestí.

L’orxata és una de les begudes 
més saludables, digestives i tradici-
onals a Espanya. No només és rica 
en greixos mono-insaturats sinó 
que aquests van units a fosfolípids, 
millorant així la nutrició i qualitat 
cel·lular. A més és rica en fibra, el 
que la converteix en una aliada de 
la nostra salut cardíaca, sent capaç 
d’augmentar el bon colesterol HDL 
mentre redueix el colesterol LDL i 
triglicèrids. Una de les seves grans 
virtuts és que conté fibra de poder 
prebiòtic (encara més present a la 
xufa), també anomenada fibra solu-
ble, una menja perquè les nostres 
bactèries amigues de l’intestí puguin 
aprofitar-la i millorar així la qualitat 
del treball immunitari, hormonal i 
del sistema nerviós-emocional del 
nostre organisme. Reconeguda per 
exercir una acció protectora i carmi-
nativa, el fet que sigui precursora de 
l’òxid nítric, li fa sumar la propietat 
de poder millorar la circulació i 
pressió sanguínia.

Combinada amb la poma, sumem 
en dolçor natural i en el poder anti-
oxidant dels seus fitoquímics. La seva 
riquesa en polifenols la converteix 

en una de les fruites favorites dels 
nostres intestins, tant per al prim 
com el gruixut. Són les bactèries, 
les quals una vegada més, gaudiran 
d’allò més amb aquesta orxata, tin-
gues a més a més en compte, que si 
elles estan contentes, nosaltres tam-
bé! Que mai faltin, per tant, begudes 
plaents i plenes de felicitat digestiva 
i més si vénen acompanyades d’un 
mix d’espècies medicinals que 
conformen el sabor característic 

de la galeta Speculoos, famosa a 
Bèlgica i Holanda, amb molt aroma 
a canyella, amb la que regulem la 
glucèmia en sang a més de millorar 
la salut digestiva amb propietats 
antioxidants i antiinflamatòries. 
Una barreja que recomano tenir de 
més, en un pot de vidre, per anar 
usant-la en els teus batuts, lattes o 
begudes favorites.

Una beguda reconfortant!.n

©Mareva Gillioz. Orxata de speculoos amb poma

Orxata de Speculoos amb Poma

INGREDIENTS (2 RACIONS)

DIFICULTAT: baixa
TEMPS:
8’ preparació + 4’ cocció

•	 2 tasses d’orxata bio
•	 1 poma bio amb pell
•	 1 c. sopera de canyella en pols
•	 1 c. postres de gingebre en pols
•	 1/2 c. postres de nou moscada
•	 1 c. cafè de clau mòlt
•	 mica de sal no refinada
•	 pessic de pebre en pols

http://www.alternatur.es/nuestras-marcas.php?i=6
http://amandin.com/


19B I O E C O   A C T U A L
Cada dia l’actualitat ecològica a:
www.bioecoactual.com

Març 2019 - Núm 65

LA sELECCIÓ DEL MEs - ELs IMPrEsCINDIbLEs

Coquetes banyades 
individuals Bio, de El 
Granero Integral

Noves Coquetes de Blat de moro i 
Xocolata Negre i Coquetes d’Arròs i 
Xocolata Negra amb Coco, l’ snack 
perfecte per a qualsevol moment, 
en packs individuals de dues coque-
tes. Sense Gluten, font de fibra i baix 
contingut en sal. Aptes per a vegans.

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

www.elgranero.com
· Distribució: Biogran S.L.  

www.biogran.es.

Molinets regulables i 
reutilitzables!, de Sol Natural

Amb envàs de vidre i recarregables, 
els nous molinets de Sol Natural són 
una opció més sostenible per als 
condiments. 

Es pot triar el gruix del gra, i gaudir 
de l’aroma i sabor de la Sal Rosada 
de l’Himàlaia i del Pebre Negre aca-
bats de moldre.

· Certificat: Euro Fulla
· Marca: Sol Natural   

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

Cremes de verdures amb 
superaliments, de Enara

Noves cremes de verdures de prime-
ríssima qualitat, de cultiu ecològic 

i fetes amb superaliments com 
l’alga espirulina, l’alga clorel·la o les 
llavors de chía, que aporten a l’or-
ganisme nutrients essencials i amb 
molts beneficis per a la salut. Envàs 
de vidre de 500 ml.

· Crema de verdures amb espirulina
· Crema de carabassa amb chía
· Vichyssoise amb clorel·la

· Certificat:  Euro Fulla, CPAEN
· Marca: Enara
· Distribuïdor: BO-Q Alimentación       
   Natural S.L. 93 174 00 65
   www.bo-q.com.

Xips de Coco Torrats, de Los 
Frutos del Sol

Aquests xips són fines làmines 
de coco torrades, amb un sabor 
increïble i amb una gran versa-
tilitat. Podem menjar-los com 
a snacks saludables, són un 
ingredient genial per donar-li el 
toc final a receptes dolces, per 
acompanyar els nostres muesli o 
granoles i també amb preparats 
salats, com en les cremes i salte-
jats de verdures.

· Certificat: Euro Fulla
· Marca: Los Frutos del Sol -  

Amandín | www.amandin.com
· Empresa: Costa Concentrados 

Levantinos, S.A.

ALIMENTACIó / ESPèCIES

ALIMENTACIó / CREMESALIMENTACIó / XIPS

ALIMENTACIó / COQUETESnou

nou nou

nou

CErTIfICADOrA

 

CursOs

http://www.ccpae.org/
https://www.assocdietherb.com/


20 B I O E C O   A C T U A L
Cada dia l’actualitat ecològica a:

www.bioecoactual.com

Març 2019 - Núm 65

LA CàMArA OCuLTAPedro Burruezo, Eco activista, director 
de The Ecologist, assessor de BioCultura, hor-
tolà i compositor redaccion@theecologist.net

CONsCIèNCIA ECOLòGICA

Bio

ALIMENTACIÓ

Montse Mulé,
Redactora,

redaccion@bioecoactual.com

Aquest és el 
títol del llibre de 
Mercedes Blasco, 
col·laboradora de Bio 
Eco Actual i Bueno y 
Vegano, entre altres 
publicacions; autora 
de diversos llibres de 
nutrició i cuina, filò-
sofa, documentalista 
i promotora de la so-
birania alimentària a 
través de l’empresa 
familiar MadreTierra 
Semillas Biológicas.

Aquest llibre, de 368 pàgines, 
editat per RBA, és un tractat ex-
haustiu sobre les llets vegetals, les 
noves estrelles de la dietètica actu-
al, per les seves propietats nutrici-
onals i els seus múltiples beneficis 
per a la salut.

Mercedes Blasco descriu pas 
a pas el com elaborar-les, què fer 
amb l’ okara, el valuós pòsit restant 

després d’elaborar 
les begudes. En el 
llibre es troba tota la 
informació i més de 
dues-centes receptes 
estupendes. A les 
llets de cereals més 
populars de civada 
i d’arròs se sumen 
les de fajol, ama-
rant, ordi, espelta, 
mill, quinoa; i les de 
fruits secs, com les 
d’ametlles, anacards, 

avellanes, castanyes, coco, maca-
dàmies, nous, pinyons, pistatxos; i 
les de llegums com la llet de soja, 
de tramussos, de cacauets. Res es re-
sisteix a convertir-se en llet, també 
tubercles com la xufa; llavors com el 
cànem, la chia, les pipes de gira-sol i 
les de carabassa, el lli i el sèsam. Un 
món nutritiu i saborós en una pre-
sentació excel·lent. Recomanació 
màxima. També es troba en ebook.

ISBN:978-84-9118-155-2. n

La meva mare és una gran po-
lemista. Li agrada polemitzar. Em 
porta més la contrària que la meva 
filla petita, l’adolescent. L’àvia de la 
casa discuteix per tot. Sempre ens 
diu que això de “menjar ecològic i 
vegetarià és una ximpleria, una gran 
bestiesa. Jo he menjat tota la vida 
normal i aquí estic, amb 85 anys, 
com un roure”. La veritat és que sí, 
té “una mala salut de ferro”. Als seus 
85 anys té més ganes de guerra que 
molts joves que viuen aïllats a la seva 
habitació, connectats amb el món, 
però desconnectats de l’essencial.

El que no sap o no diu la meva 
mare és que, en bona mesura, si ha 
gaudit d’una bona salut, almenys 
fins ara, ha estat perquè, de petita, 
al poble, només menjava ecològic 
(tot era “bio” sí o sí) i, a més, de 
dieta mediterrània total: molts ve-
getals, frescos, locals, poca carn ... 
Sempre recorda “aquelles “migas” 
que menjàvem tots junts”. Es men-
java en grup, amb afecte, amb ger-
manor. Avui, això ha pràcticament 
desaparegut.

En l’actualitat, molts nens i ne-
nes mengen “malamente”, segons 
diria Rosalia. Molta pastisseria 
industrial. Molts productes precui-
nats. Molta proteïna animal d’ori-
gen insalubre. Què serà de la salut 
de tots aquests chaborrós quan 
siguin adults? Jo ja no ho veuré, 
però ho puc intuir. De fet, les esta-
dístiques no enganyen. Augmenta 
el càncer, les al·lèrgies alimentàri-
es, les malalties rares, la diabetis, 
l’obesitat ... Si no vols aquest futur 
per als teus fills, ara és el moment 
d’actuar. Demà ja serà tard. n

De mare només n’hi ha unaEl gran llibre de les llets 
vegetals i els seus derivats

123rf Limited©Yuliya Yurchenko

https://www.elgranero.com/
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www.elcanterodeletur.com

Amb totes les propietats del iogurt de cabra
i preparats de fruita excepcionals.

IOGURTS ECOLÒGICS

CABRADE AMB

MADUIXES I NABIUS

Tota una experiència per al teu paladar

ALIMENTACIÓ

https://elcanterodeletur.com/
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COMErç jusT Paula Mª Pérez Blanco, Responsable Comunicació Fairtrade Ibèrica. Periodista Especialitzada 
en Periodisme Cultural | @sellofairtrade / www.sellocomerciojusto.org

La desigualtat continua sent una de les 
barreres que més dificulten el desen-
volupament tant social com mundial. 
És una enorme injustícia que tot i que 
les dones estan molt involucrades, el 
seu treball no estigui tan reconegut i 
recompensat com caldria. El paper de 
la dona en l’agricultura ha augmentat 
amb el temps per motius de diversa 
índole, incloent factors com la mi-
gració i els conflictes. És important 
tenir en compte que les dones consti-
tueixen al voltant del 43% de la força 
laboral agrícola als països en vies de 
desenvolupament, amb grans variaci-
ons de país a país. No obstant això, és 
una trista realitat que les dones tenen 
menys accés als recursos productius, 
provocant així una important bretxa 
de gènere i per tant una gran desi-
gualtat. L’Organització de les Nacions 
Unides per a l’Agricultura i l’Alimen-
tació estima que tancar la bretxa de 
gènere en l’agricultura podria reduir 
el nombre de persones desnodrides 
en 100-150 milions i augmentar la 
producció agrícola als països en vies 
de desenvolupament entre 2,5 i 4%. 

Entre el 60% i el 80% del men-
jar mundial està produït per 
dones

Cal que hi hagi polítiques i interven-
cions positives de gènere per a les 
dones, les seves famílies i les seves 
comunitats, per així millorar necessi-
tats bàsiques com la salut, el benestar, 
l’autonomia i la influència de les do-
nes, així com per millorar l’educació, 
alhora que es contribueix al creixe-
ment econòmic i al bé comú de tota 
la societat. Per Fairtrade promoure la 
igualtat i incidir en el fet que les do-
nes accedeixin als beneficis per igual 
és una prioritat i una de les nostres 
línies importants de treball.

Per això l’enfocament de Fairtrade 
pretén abordar les relacions desi-
guals de poder per tal de promoure 
tant la igualtat com l’apoderament 
de les dones. I això s’aconseguirà 
principalment mitjançant l’enfor-
timent del capital humà, social i 
financer de la dona. Aquest enfoca-
ment s’alinea al mateix temps amb 

el marc estratègic Fairtrade 2016-
2020 enfocat a l’actuació i execució 
i dirigit per la destacada teoria del 
canvi de Fairtrade. A més, adopta el 
marc del gènere en el treball i reflec-
teix les recomanacions de l’informe 
d’igualtat en la collita. L’estratègia 
de gènere de Fairtrade busca pro-
moure la igualtat i l’apoderament 
de les dones a les organitzacions 
de productors mitjançant la cons-
trucció de poder i autonomia tant 
de dones com de nenes. L’any 2015 

Fairtrade va revisar la seva estratègia 
de gènere per fomentar un enfoca-
ment de la perspectiva de gènere en 
tots els aspectes del nostre treball. 
Per tant, aquesta nova estratègia ha 
adoptat una sèrie d’enfocaments es-
tratègics més específics, així com els 
processos tècnics i institucionals per 
aconseguir l’objectiu fonamental de 
la igualtat a més de tenir present 
que els estàndards Fairtrade ja inclo-
uen criteris que s’han dissenyat per 
evitar la desigualtat.

Apoderar les dones

Foto cedida per Comerç Just

I FIRA INTERNACIONAL ECOLÒGICA 
A LA PENÍNSULA IBÈRICA
Organic Food Iberia és la primera Fira Professional i Internacional del Sector Ecològic a 
Espanya i Portugal.
El teu éxit és el nostre compromís: per aixó t'assegurem total accés a la nostra cartera de contactes
internacionals. Com organitzadors de fires internacionals tenim una llarga experiència en el sector
ecològic i un fort portfoli de compradors VIP. Afiança la teva marca i els teus productes amb aquesta
gran oportunitat que et brindem.
Som el teu nou soci ecològic! Pregunta'ns pel nostre programa “Hosted Buyer VIP ” 
i per la increible campanya de marketing que hem dissenyat exclusivament per a tu.
Estem aquí per ajudar-te. Vine i uneix-te a la revolució ecològica!
Organitzen IFEMA i Diversified Communications UK

Contacte:
+34 919 018 162 / +34 687 050 300 / organicfoodiberia@divcom.co.uk
www.organicfoodiberia.com

‘‘Ha arribat l’hora a Espanya
de tenir un punt de trobada
entre producció, indústria i
comercialització per
respondre a l’increment del
petit, mitjà i gran consum.
“Organic Food Iberia” ens
facilitarà aquestes relacions
a Madrid 2019. Aquesta 
fira serà una aposta segura
pel futur.”

             ÁLVARO BARRERA. PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ
VALOR ECOLÒGIC, CAAE (ECOVALIA)

NOVA FIRA PROFESSIONAL

IFEMA, Fira de Madrid

ORGANITZAT PER:

halves.qxp_catalan  21/01/2019  09:11  Page 1
fIrEs

https://www.organicfoodiberia.com/
https://sellocomerciojusto.org/es/
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COMErç jusT

Justícia i igualtat real sense 
barreres

L’estratègia té com a objectiu principal 
oferir un enfocament transformador 
sobre la igualtat en el sistema Fairtrade. 
Els enfocaments transformadors sobre 
la igualtat comparteixen una com-
prensió de la necessitat d’anar més 
enllà de la participació de les dones en 
les activitats i institucions, sobretot de 
cara a desafiar els patrons i estructures 
de gènere acceptats, amb l’objectiu 
de reequilibrar de forma permanent 
i profunda la desigual distribució del 
poder entre gèneres. Fairtrade també 
reconeix que el gènere és una de les 
diverses variables que determinen 
les relacions de poder i les desigual-
tats socials que resulten d’una xarxa 
de factors contextuals, com la raça, 
classe, identitat religiosa o ètnica. A 
més, també cal tenir en compte que 
les qüestions socials en les cadenes 
de producció agrícoles varien segons 
la regió, el país i el context local i que 
continuen evolucionant i es tornen 
cada vegada més complexes.

Hi ha molts projectes on Fairtrade està 
beneficiant directament a dones, el 

que permet canvis en la presa de de-
cisions i en les estructures de poder 
en les organitzacions de productors 
certificats i la millora de les oportuni-
tats econòmiques. A més algunes orga-
nitzacions de productors estan duent 

a terme anàlisis de gènere i posant en 
pràctica nous programes i polítiques 
d’igualtat. Però si bé l’enfocament de 
Fairtrade se centra principalment en 
els canvis, les actituds, les pràctiques i 
les polítiques en la producció agrícola 

i el comerç, cal tenir molt en compte 
que es requereixen importants trans-
formacions en àmbits com la política i 
la societat. Aquesta estratègia per tant 
té com a objectiu tancar aquesta bret-
xa i establir un camí i un enfocament 
clar per al treball global de Fairtrade 
sobre la igualtat, de cara tant al marc 
estratègic com a l’assoliment dels 
necessaris Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible i que puguin arribar 
a aconseguir-se d’una manera tangible 
i real. A Fairtrade ens dediquem a la 
igualtat i al fet que totes les persones 
obtinguin una justícia i igualtat real 
sense barreres. Aconseguir igualtat 
de gènere en l’agricultura significa 
donar poder als productors i treba-
lladors per construir comunitats on 
tots se senten respectats i valorats 
per igual. I un dels nostres objectius 
sempre ha estat l’apoderament de la 
dona als països en vies de desenvolu-
pament. El 8 de març és una data molt 
destacada que commemora a totes les 
dones del món, en la qual es recorda 
el que s’ha aconseguit però també 
és molt important reflexionar sobre 
el llarg camí que encara ens queda 
perquè hi hagi una igualtat real entre 
dones i homes.n

Foto cedida per Comerç Just

fIrEs

NOUSoja a l’estil Grec, 
el darrer plaer de la naturalesa

Ric en proteïnes 
vegetals
Ingredients 100% 
naturals
Textura suau i 
cremosa

         
Ideal 
per a 

les 
teves 

receptes

www.sojade-bio.es
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TEMPs DE vACANCEs

Falta poc per Setmana Santa -del 
14 al 21 d’abril (fins al 22 en algunes 
comunitats autònomes) - i toca anar 
fent plans. Des de Bio Eco Actual us 
proposem cinc destins a Espanya per 
passar aquests dies tan esperats.

Durant Setmana Santa molts ra-
cons d’Espanya es transformen: els ha-
bitants viuen amb intensitat i il·lusió 
festivitats tradicionals, algunes d’elles 
declarades d’Interès Turístic Internaci-
onal, com la Setmana Santa de Sevilla 
i la de Cuenca.

Sevilla, la capital andalusa, és un 
clàssic per aquestes dates i es conver-
teix en una de les ciutats més deman-
dades pels viatgers. Els “costaleros” 
carreguen a l’esquena les imatges de 
verges o cristos, adornades amb cura 
per a l’ocasió, en processons pels car-
rers del nucli antic. Els natzarens, que 

cobreixen el seu rostre en senyal de pe-
nitència, els acompanyen. La processó 
més popular, en què participen les 
germandats més antigues de la ciutat, 
és la de La Madrugá, que se celebra la 
nit del Dijous al Divendres Sant.

Aprofitant que estàs a Sevilla no et 
pots perdre la famosa Giralda, el Real 
Alcázar i la Catedral, que, juntament 
amb el Arxivo  de Índias, van ser de-
clarats Patrimoni de la Humanitat per 
la UNESCO. El Museu de Belles Arts és 
la segona pinacoteca més important 
d’Espanya, famós per les seves obres 
d’art barroques, entre les quals desta-
quen les de Zurbarán, Murillo o Valdés 
Leal. També deixa’t portar pels carrers 
del barri de Triana, visita un tablao de 
flamenc i tapeja de bar en bar. Durant 
aquesta època, podràs degustar torri-
jas, pestiños i potage de cigrons amb 
bacallà i espinacs.

La Setmana Santa també es viu 
amb fervor a la ciutat de Cuenca: el 
seu casc antic medieval es converteix 
en l’escenari de processons que se suc-
ceeixen durant tota la setmana. Des-
taca la processó Camino del Calvario, 
coneguda popularment com las Tur-
bas, que se celebra a la matinada del 
Divendres Sant. També podràs gaudir 
de la Setmana de la Música Religiosa.

La ciutat de Cuenca és un dels prin-
cipals conjunts monumentals d’Espa-
nya i va ser declarada Patrimoni de la 

Humanitat per la UNESCO. Fundada 
pels àrabs, conserva el recinte històric 
emmurallat amb carrers empedrats 
costeruts i castells medievals en ruï-
nes. El símbol de la ciutat són les seves 
cases penjades, que estan subjectes a 
una paret de roca calcària. Són edificis 
d’origen gòtic popular i estan situades 
sobre els rius Júcar i Huécar. Actual-
ment, només se’n conserven tres.

Si fuges de la gentada i el que et ve 
de gust per Setmana Santa és descon-
nectar, relaxar-te i gaudir de la natura, 

Cinc propostes de viatge 
per Setmana Santa a 
Espanya

Cristina Fernández,
Periodista & Blogger, www.paladarvegano.blog | crisfersan@mail.com

123rf Limited©Antonio Ciero Reina. Jesús crucificat, Setmana Santa de Sevilla, la Hermandad del Cachorro
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natural
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aquí van propostes de viatge alterna-
tives.

Viatjar a Lanzarote és una bona 
elecció durant tot l’any. L’illa va ser 
declarada Reserva de la Biosfera per 
la UNESCO el 1993 i el 2015 es va con-
vertir en la primera destinació certifi-
cada per Biosphere Responsible Tourism 
a nivell mundial. L’illa ofereix una 
combinació ideal per a unes vacances 
perfectes.

Amb 300 cons volcànics, té un pai-
satge d’un altre món. És de visita obli-
gada el Parc Nacional de Timanfaya 
-hi ha diverses excursions guiades per 
explorar-lo- i la Punta del Papagayo, a 
la costa del sud, on es troben dues de 
les millors platges de l’illa: Playa del 
Papagayo i Playa Mujeres, de sorra fina 
i daurada, i aigües blaves i netes.

No et pots perdre les obres del 
cèlebre artista de Lanzarote César 
Manrique, entre les que destaquen 
Jameos del Agua, l’adequació de la 
Cueva de los Verdes i el Mirador del 
Río. Et recomanem que també vagis a 
l’illa de La Graciosa, un paradís per a 
tots aquells que fugen de l’estrès i el 

soroll, ja que els seus paratges i plat-
ges segueixen pràcticament intactes. 
La millor manera de recórrer-la és 
amb bicicleta.

De les Canàries tornem a la Penín-
sula per proposar-vos la visita a un 
altre lloc únic com és el Parc Natural 
del Delta de l’Ebre, situat a la provín-
cia de Tarragona. És un espai protegit 
des de 1983 -va ser posteriorment 
ampliat el 1986- i és una de les zones 
humides més àmplies de l’Europa me-
diterrània. Està inclòs en el Top 100 
de les destinacions turístiques més 
sostenibles del món per l’associació 
Green Destinations.

L’Ebre arriba aquí al mar, flanque-
jat per aiguamolls i extensos arrossars, 
l’aspecte dels quals varia segons les 
estacions. També hi ha grans llacunes 
envoltades per jonqueres, dunes, plat-
ges de sorra daurada desertes i pobles 
mariners amb encant com Poblenou 
del Delta i el Deltebre. En aquestes ter-
res planes trobaràs una gran diversitat 
de flora i fauna. Precisament, l’obser-
vació d’aus (o birdwatching) és una de 
les activitats més populars de la zona.

Si seguim a la Mediterrània, tro-
bem un altre paradís: el Parc Natural 
Cabo de Gata-Níjar, situat a Almeria, 
declarat Reserva de la Biosfera per la 

UNESCO l’any 1997. Sembla mentida, 
però, tot i que la costa mediterrània 
s’associa a grans edificacions i massi-
ficació turística, encara queda algun 
racó entranyable i salvatge que no hi 
ha sucumbit.

El Parc Natural Cabo de Gata-Níjar 
té una gran varietat geològica com a 
conseqüència del vulcanisme. I és la 
llar de flora endèmica pròpia d’un cli-
ma semiàrid únic a Europa com mar-
gallons i espart. A més, podràs trobar 
platges urbanes amb bandera blava, 
salvatges penya-segats amb espectacu-
lars vistes, platges naturals amb aigües 
cristal·lines i extenses praderies d’alga 
posidònia en els fons marins. Desta-
quen la platja de los Genoveses i la de 
Mónsul, la més famosa de la zona, per 
les formacions de lava erosionada que 
l’envolten i per haver estat el decorat 
d’escenes de pel·lícules molt conegu-
des com Indiana Jones i l’última creuada.

A l’abril el clima és més suau i agra-
dable que a l’estiu i el territori encara 
té tints verds, així que si hi vas per 
Setmana Santa és molt probable que 
tinguis un estiu a principis de prima-
vera. n

TEMPs DE vACANCEs

123rf Limited©Ignacio Ruiz. Delta de l’Ebre (Tarragona)

El ferro és l’element bàsic per estar en 
forma, amb energia i plena capacitat 
de rendiment. Aquesta substància in-

dispensable per a la vida és absolutament 
necessària per mantenir-nos actius. Aquest 
mineral és, després del calci, el que acon-
segueix major concentració en l’organisme 
humà amb una quantitat aproximada d’entre 
3 i 5 g. Totes les cèl·lules ho necessiten. Els 
mitocondris, les petites centrals energèti-
ques de les nostres cèl·lules, treballen a ple 
rendiment gràcies a ell. I també té un pa-
per decisiu en les tasques de regeneració, 
formació de col·lagen, defensa immunitària 
i producció d’hormones.

Nivells baixos de ferro. Símptomes
Atès que el ferro intervé en múltiples pro-
cessos i funcions de l’organisme humà, la 
seva manca pot donar lloc a símptomes 

molt diversos. Ens sentim cansats, decai-
guts, esgotats i som més propensos a patir 
infeccions, a més la nostra capacitat de ren-
diment és menor. De vegades, unes reserves 
de ferro esgotades es noten literalment a la 
cara: pell macilenta, seca o aspra, mucoses 
pàl·lides, ungles trencadisses, caiguda del 
cabell i esquerdes a les comissures de la 
boca són indicis externs de carència de ferro. 
A aquests pot sumar-se mals de cap, sensi-
bilitat al fred, irritabilitat, fi ns i tot difi cultat 
per concentrar-se.

Floradix és un preparat fabricat a Alemanya que conté ferro orgànic, 
a més de vitamines B2, B6, B12 que ajuden a disminuir el cansament 
i la fatiga. Gràcies al fet que aquests nutrients arriben a l’intestí ja 
dissolts en un medi líquid són absorbits més ràpidament.
Particularment benefi ciós per a les dones, incloent embarassades i 
mares lactants, nens, adolescents, convalescents, esportistes i vege-
tarians.
Més informació a:

Pregunta 
en centres 
especialitzats, 
farmàcies i 
parafarmàcies
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símptomes d'una falta de ferro

salus.es salus_es www.salus.es

w
w

w
.fl 

or
ad

ix
.e

s

COMPLEMENTs ALIMENTArIs

https://www.salus.es/


26 B I O E C O   A C T U A L
Cada dia l’actualitat ecològica a:

www.bioecoactual.com

Març 2019 - Núm 65

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

No som conscients dels riscos que 
comporten els productes químics que 
fem servir cada dia. La informació que 
hi ha sobre els mateixos no és poca, 
però sí que és de complicat accés, ja 
que cal tenir uns mínims coneixe-
ments sobre ells per poder buscar-la. I 
des de les administracions públiques, 
que són les encarregades i tenen 
obligació de vetllar per la salut dels 
consumidors, tampoc es fa res per in-
formar-nos de la seva composició quí-
mica i la seguretat d’unes substàncies 
d’ús generalitzat i massiu. Aquesta 
és la nostra realitat. Vivim d’esquena 
a aquesta situació i assumim com a 
normal els possibles riscos que l’ús 
diari d’aquestes substàncies compor-
ta. Alguna vegada t’has parat a pensar 
sobre la seguretat dels productes que 
utilitzes cada dia? Penses que els pro-
ductes de neteja i higiene personal, 
els detergents, el sabó, el xampú, el 
desodorant i la pasta de dents són 
segurs, o més aviat el contrari, que 
poden ser perjudicials per a la teva 
salut? Donem per fet que la segure-
tat dels productes de consum que 

contenen en les seves composicions 
substàncies químiques està garantida 
des de les diferents administracions 
públiques encarregades de vigilar la 
salut. Però la realitat és que estem 
exposats a centenars de substàncies 
químiques de les quals no es té una 
certesa absoluta d’innocuïtat, i és 
més, sobre les que no s’han dut a ter-
me estudis clínics per conèixer la seva 
potencial actuació sobre la salut a mig 
i llarg termini.

Estem totalment influenciats per 
l’entorn on vivim i les substàncies 
químiques que fem servir, amb les 
que tenim contacte de manera habi-
tual. Som el resultat dels productes 
químics als quals estem exposats. I 
aquests productes químics potenci-
alment nocius entren en nosaltres 
a través de l’aire que respirem, els 
productes de neteja amb els quals 
netegem cuina i banys, els estris amb 
què mengem i bevem, els productes 
d’higiene personal que fem servir. Les 
substàncies químiques poden afectar 
els nostres sistemes orgànics, com les 

vies respiratòries i els pulmons, l’apa-
rell digestiu, el sistema circulatori i 
el nerviós, o el sistema reproductiu. 
No hi ha part de l’organisme que es 
trobi protegit de l’agressió perjudicial 
de les substàncies químiques. Alguns 
productes químics d’ús habitual en 
la neteja de la cuina o banys, com els 

àlcalis o àcids, causen danys per con-
tacte directe sobre la pell, i perjudi-
quen greument les vies respiratòries 
per la seva inhalació. Altres químics, 
com els dissolvents, són absorbits i 
transportats a través de la sang a tot 
l’organisme. Certs químics que es 
troben en productes cosmètics, com 

Limita les substàncies químiques en el teu dia a dia

123rf Limited©dolgachov
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els parabens, actuen sobre les dones 
i les nenes incrementant el risc de 
desenvolupar problemes de salut re-
productiva, com la pubertat precoç i 
el càncer de mama. L’exposició a una 
substància pot passar per inhalació, 
ingestió o contacte directe. Per qual-
sevol d’aquestes tres vies corre risc la 
nostra salut.

Els plàstics amb els quals s’enva-
sen els aliments que consumim, ja 
siguin menjars o begudes, els con-
taminen. El plàstic en si mateix no 
és el problema, sinó les molècules 
de baix pes molecular que en ell es 
troben, que són capaços de migrar 
als aliments i contaminar-los. Aques-
tes molècules són conegudes com a 
disruptors endocrins, sent les més 
populars el bisfenol A i els ftalats. El 
policarbonat i la resina epoxi, que 
s’utilitza en recipients d’emmagat-
zematge i ampolles, poden contenir 
bisfenol A, un producte químic que 
causa seriosos problemes de salut. El 
PVC que s’usa per fer ampolles i film 
transparent conté productes químics 
plastificants. Aquests plastificants 
s’agreguen perquè sigui flexible, en 
una quantitat que pot arribar a ser 

el 40% del material plàstic. Són els 
ftalats i l’oli de soja epoxidat, subs-
tàncies que incideixen negativament 
sobre la salut.

El bisfenol A i ftalats actuen sobre 
l’organisme produint una desregula-
ció del sistema endocrí i de la produc-
ció d’hormones específiques. Aquesta 
disrupció hormonal causa problemes 
de salut greus, com alteracions en 
l’aparell reproductor masculí i feme-
ní, del cervell i el comportament, el 
metabolisme i el sistema cardiovascu-
lar, la tiroide, el sistema immunitari, 
l’intestí, i té efectes carcinogènics 
provats. Els nadons i els joves són els 

més vulnerables a l’exposició a causa 
de que el seu creixement i desenvolu-
pament estan fortament influenciats 
per les hormones. Són molt vulne-
rables a l’acció dels disruptors endo-
crins fins i tot a nivells molt baixos 
d’exposició.

Una forma d’evitar-los és no con-
sumir aigua embotellada, ampolles 
d’aigua plàstiques reutilitzables, gots 
de plàstic i recipients plàstics per a 
aliments. Evita col·locar els aliments 
en recipients de plàstic al microones 
o quan siguin sotmesos a la calor.

Un altre gran grup de productes 

als quals hem de parar atenció són 
els productes de bellesa, cosmètica 
i cura personal, ja que contenen en 
abundància xeroestrògens en forma 
de ftalats o de parabens. Els parabens, 
disruptors endocrins, s’utilitzen com 
a conservants i la seva funció és frenar 
el creixement bacterià, allargant la 
vida útil d’aquests productes. Els tro-
bem en xampús, locions, dentifricis, 
productes de cosmètica i maquillatge 
i desodorants axil·lars.

Els productes de neteja de la llar, 
especialment els que tenen poder anti-
bacterià, contenen ingredients estro-
gènics com el triclosan, un disruptor 
hormonal conegut. Els efectes nocius 
sobre el sistema endocrí d’aquestes 
substàncies químiques s’han posat en 
evidència en innombrables estudis ci-
entífics, i, no obstant això, segueixen 
sense estar regulades i són utilitzades 
per la indústria.

Pren consciència i limita la teva 
exposició a substàncies químiques 
tòxiques. Com més sàpigues sobre 
aquestes substàncies del teu entorn, 
més fàcil et serà aprendre a evi-
tar-les. n

Anomenada la reina de la fruita seca.

Comunament coneguda com la reina de 
la fruita seca, i amb raó. Amb els seus 
 valuosos ingredients i el seu incomparable 
sabor a nou, l‘ametlla és un ingredient 
ideal per a les nostres noves begudes 
Natumi: dóna un toc dolç i suau, 
sense sucres afegits. 

Prova les nostres noves begudes vegetals!
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Sé que hi ha multitud d’excep-
cions, però cada dia m’impressiona 
més, la despreocupació que la nostra 
moderníssima societat mostra pel 
medi natural.

Aquesta actitud alarmant d’in-
coherència, és assumida com a 
“normal” sense plantejar el més 
mínim dubte. Primer, a través d’una 
cultura antropocèntrica que facilita 
la desconnexió amb el natural; així 
a la natura que ens acompanya en el 
viatge, l’anomenem “medi ambient” 
per tenir la sensació que nosaltres 
som simples observadors d’aquest 
altre món allunyat i doblegat, que 
encara que pròxim, està fora de les 
nostres ocupacions més immediates.

Segon, guiats per la desídia, deixem 
la seva protecció en mans dels polítics 
o dels tècnics; uns, regits per la im-
mediatesa del poder i portadors d’un 
enorme desconeixement en aquests 
temes, i els altres, alliçonats en l’axio-
ma que qualsevol impacte ocasionat 
per l’activitat humana té solució a 
través de la tècnica i el capital.

I finalment, en el tercer lloc del 
rànquing de la insensatesa, en no ser 
testimonis directes e immediats de la 
degradació, sembla que tot succeeix 
en països “menys desenvolupats”; 
només quan “la caixa tonta” ens 
mostra les conseqüències del nostre 
model unificat de consum sobre la 
nostra salut, sobre l’extinció d’espè-
cies, sobre la contaminació d’aigües i 
sòls, sobre les poblacions d’éssers hu-
mans que han de fugir del seu mode 
de vida, només en aquests segons, 
ens parem a pensar que la lògica que 
dirigeix   les nostres actuacions sobre 
el medi ambient no és la correcta.

Aquesta forma desconcertant 
d’actuar és molt més impactant quan 
parlem del sòl, aquesta capa que 
constitueix la coberta de la superfície 
terrestre, la “pell del nostre planeta”, 
vital per a l’ésser humà ja que el sòl 
no només ens proveeix d’aliment, 
sinó que és la base reguladora de la 
nostra existència en aquest planeta.

El sòl, no és només un substrat 
productiu; és el responsable de 

serveis ambientals que fan possible 
el benestar humà: és mitigador del 
canvi climàtic, receptor i recol·lector 
del carboni, receptacle de l’aigua 
dolça, aixopluc d’una enorme biodi-
versitat, filtre regulador de plagues 
i malalties, medi per subministrar 
oxigen a l’atmosfera a través de les 
plantes que sosté, és font de salut i de 
benestar i és al cap i a la fi, el substrat 
sobre el qual desenvolupem la nostra 
existència.

La nostra relació amb el sòl també 

té les seves incoherències. Cultural-
ment l’hem  anomenat sòl en comp-
tes de terra, primer per diferenciar-lo 
del planeta i segon per allunyar-nos 
de la “sacralitat” del terme “mare 
terra”, per oblidar-nos de l’obligació 
de la seva cura, de la gratitud per la 
seva fertilitat.

Ignorants de la transcendència de 
la seva conservació, deixem la seva 
protecció en mans de tecnòcrates 
que el consideren un substrat inert 
i de legisladors que ens demostren 

Sòl, Vida i Societat
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com, el maó, que al cap i a la fi és ar-
gila transformada, és més important 
que la seguretat alimentària local i 
global.

Així, i un cop més, la terra fèrtil 
cedeix davant d’altres usos especu-
latius: aixequem urbanitzacions i 
carreteres i segellem quilòmetres de 
sòls que mai tornaran a tenir la me-
nor possibilitat d’engendrar la vida; 
desforestem terres fràgils de vocació 
forestal per conrear “aliments” que 
degraden el sòl, perjudiquen la salut 
i generen pobresa en biodiversitat i 
en economia local.

Al costat de la construcció i la 
desforestació, l’acaparament de 
terra per multinacionals, es realitza 
de forma silenciosa i paral·lela a la 
marginalització de l’agricultura a 
petita escala.

La terra propietat de petits agri-
cultors disminueix perquè és im-
possible rendibilitzar-la dins d’una 
PAC (Política Agrària Comuna) em-
motllada al intensiu i al industrial; 
al mateix temps, recuperar la terra, 
per tornar i/o establir-se al camp, és 
pràcticament impossible per a la jo-

ventut rural i la pagesia com posa de 
manifest l’informe sobre la situació 
pel que fa a la concentració de terres 
agrícoles a la UE: “Com facilitar 
l’accés dels agricultors a la terra?” 
(2016/2141 (INI).

Això no només està succeint en 
continents allunyats; sense anar més 
lluny Europa està patint de manera 
limitada però creixent aquest feno-
men. L’informe “Abast de l’acapara-
ment de terres cultivables a la UE” 
(2015), mostra la magnitud d’aquest 
procés. Actualment, els nous acapara-
dors anomenats “inversors agrícoles 
no tradicionals” -bancs, fons d’inver-
sió i de pensions i altres actors finan-
cers- controlen una part en constant 
creixement de les terres cultivables i 
de les subvencions de la PAC.

El sòl entra i surt a caprici dels po-
derosos de l’agenda política interna-
cional. Els polítics europeus, porten 
demorant l’aprovació de lleis conser-
vacionistes per al sòl -des del 2017, 
hi ha damunt la taula del Parlament 
Europeu una proposta de resolució 
sobre Sòls que porta donant voltes 
des del 2006-. Mentrestant, les con-
seqüències sobre la degradació del 

sòl, la contaminació d’aliments i de 
l’aigua o les repercussions sobre el 
canvi climàtic a causa de pràctiques 
de maneig agrari industrialitzades 
segueixen en progressió.

Com a societat humana hem per-
dut aquesta cosmovisió no excloent 
del medi natural. En ella, l’home, la 
dona, no són res fora del context de la 
seva integració amb el que els envolta 
i les conseqüències dels seus actes 
sobre el seu medi, sobre la terra que 

trepitgen, els repercuteix. En aquesta 
lògica no hi ha un entorn separat de 
l’ésser humà, ni tan sols hauria d’exis-
tir el concepte com a tal.

Crec que el que el que acabeu de 
llegir exigeix   una reflexió assossega-
da i una mobilització activa. No obli-
dem que quan l’evolució va dirigir 
la creació cel·lular organitzada, el 
contacte amb el terra i l’acció d’un 
pensament creador va permetre el 
sorgiment del primer ésser humà.n
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Un cop més ens enfrontem a un 
potencial problema lligat a un pro-
ducte agrícola, en aquest cas un ali-
ment d’ampli ús i gran popularitat. 
Un problema que s’albira en l’horit-
zó i que de segur portarà amb ell la 
polèmica. Es tracta d’un nou cas d’un 
organisme modificat genèticament 
(OGM), més concretament, de la ma-
nipulació genètica duta a terme so-
bre un producte de consum massiu, 
la patata. Una modificació genètica, 
que com veurem a continuació, no 
està exempta de polèmica.

Els organismes modificats genè-
ticament s’han convertit en tema 
recurrent i habitual. Estem molt 
acostumats a sentir-ne parlar  en 
els mitjans de comunicació, però no 
tothom coneix amb certesa a què es 
refereix i de que es tracta. Per això, 
abans de parlar de patates modifica-
des genèticament hem de comentar 
breument que són els OGM i que 
implica la manipulació genètica 
d’organismes.

Un organisme modificat genèti-

cament és un organisme el genoma 
del qual ha estat modificat en un 
laboratori. El genoma d’aquest or-
ganisme s’ha dissenyat per afavorir 
determinades característiques o 
trets biològics desitjats pels seus 
creadors, els enginyers genètics, 
per potenciar determinades carac-
terístiques fisiològiques, com poden 
ser sabor, aspecte, resistència a 
infeccions i plagues, resistència a 
situacions límit, com la derivada 
de manca d’aigua en episodis de se-
quera. A diferència de l’agricultura i 
ramaderia tradicional, la producció 
de races i varietats no s’aconsegueix 
mitjançant temps, esforç i atzar, 
mitjançant la pràctica de criar in-
dividus que tinguin els trets desit-
jats, individus que s’aparellen i per 
recombinació gènica fixen aquests 
caràcters. La diferència rau en què 
s’actua en laboratori sobre el ge-
noma d’aquests individus i aquest 
genoma es modifica en funció de les 
característiques buscades, obtenint 
per aquest procediment un organis-
me que té les peculiaritats desitja-
des per als fins desitjats.

Per aconseguir la modificació 
genètica s’utilitzen tècniques de re-
combinació de l’ADN, tècniques que 
permeten actuar sobre el genoma 
amb precisió extrema a nivell mole-
cular. La modificació pot ser duta 
a terme sobre un gen, modificant 
molecularment part d’aquest, o 
bé inserint un gen o gens d’una 
altra espècie no relacionada amb 
l’organisme sobre el qual s’actua, 
i que aportarà aquella o aquelles 
característiques o peculiaritats que 

es busquen. Els trets que s’obte-
nen mitjançant aquesta tècnica no 
s’aconseguirien fàcilment mitjan-
çant la selecció natural tradicional, i 
en alguns casos, no s’obtindrien mai 
mitjançant aquesta tècnica.

La modificació genètica d’or-
ganismes té una llarga història en 
l’agricultura, buscant, al principi, la 
resistència a plagues i malalties, a 
condicions ambientals, i a certs trac-
taments químics com són els her-

Patates transgèniques, un risc innecessari
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bicides. Actualment es va més enllà, 
i el que es diu que s’està buscant és 
millorar la qualitat del producte, 
tant característiques organolèpti-
ques com nutricionals. Un bon nom-
bre de modificacions transgèniques 
estan dirigides a obtenir resistència 
als herbicides usats en l’agricultura, 
com és el cas del glifosat. Les varie-
tats transgèniques conreades de la 
soja i del blat de moro són resistents 
a aquest compost químic. Altres mo-
dificacions van dirigides a augmen-
tar resistència enfront de insectes. 
Es busca combatre els insectes des de 
la mateixa planta, de manera que es 
dissenyen introduint-los en el seu 
genoma els gens del bacteri Bacillus 
thuringiensis que són letals per a ells. 
Aquest bacteri edàfic està sent usat 
molt eficaçment com a alternativa 
biològica als plaguicides, havent 
demostrat reiteradament que és un 
bon substitut als insecticides que 
s’usen en l’agricultura. Un exemple 
de cultiu transgènic l’objectiu del 
qual és augmentar el valor nutricio-
nal el trobem en l’arròs daurat, que 
ha estat dissenyat amb tres gens que 
sintetitzen biològicament el betaca-
rotè, precursor de la vitamina A. El 
món dels OGM agrícoles és molt va-

riat. Centrem-nos en la patata OGM 
batejada com Innata.

Aquest organisme modificat genè-
ticament va ser aprovat pel USDA en 
2014 i per la FDA el 2015 per al seu 
ús en agricultura. El seu nom ve pel 
fet que per a la seva millora no s’ha 
utilitzat material extern d’altres espè-
cies, sinó únicament gens “innats” de 
les patates, gens que s’han desactivat 
mitjançant biotecnologia. Les modifi-
cacions introduïdes tenen com a fi evi-
tar l’aparició de dos problemes que les 
seves parentes no modificades tenen. 
D’una banda, la gran concentració de 
l’aminoàcid asparagina, i per l’altre el 
problema dels blaus o taques negres. 
La asparagina, juntament amb el 
midó, reacciona a altes temperatures 
formant l’acrilamida durant el cuinat. 
L’acrilamida se sap que és un canceri-
gen en humans, pel que és necessari 
controlar la seva aparició durant el 
fregit. Pel que fa a les taques negres, 
aquesta varietat ofereix major resis-
tència a l’impacte que els causen du-
rant la recollida i el transport. El morat 
es produeix quan un tubercle colpeja 
contra un objecte que danya les cèl·lu-
les que estan sota la pell sense arribar 
a trencar-la. Al cap d’un o dos dies el 

teixit danyat es torna cada vegada més 
fosc fins a fer-se negre.

Els detractors d’aquest OGM di-
uen entre altres coses que justament 
el morat és la forma visible que la 
patata està danyada i es pot estar 
podrint, de manera que les tècni-
ques biotecnològiques usades per 
emmascarar l’ennegriment poden 
fer que els consumidors ingereixin 

un producte en mal estat originant 
problemes per la salut.

En l’actualitat només hi ha una 
varietat disponible al mercat de pa-
tata OGM, per la qual cosa és fàcil 
evitar-la. No compri patates que no 
siguin de cultiu orgànic i varietat 
tradicional. És la forma més segura 
d’evitar riscos innecessaris associats 
al consum d’aquest OGM. n
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Més de 700.000 persones moren 
cada any a tot el món (30.000 d’elles 
a Europa) per infeccions provocades 
per bacteris que s’han fet resistents 
als medicaments específicament 
creats per a combatre’ls (antibiòtics). 
Si la tendència es manté al ritme de 
l’última dècada, a mitjans d’aquest 
segle moriran per aquesta causa 
uns 10 milions de persones a l’any, 
segons han advertit reiteradament 
l’Organització Mundial de la Salut 
i la Comissió O’Neill creada pel go-
vern del Regne Unit específicament 
per estudiar aquest problema.

Els antibiòtics són medicaments 
utilitzats per prevenir i tractar les 
infeccions bacterianes. La resistèn-
cia als antibiòtics es produeix quan 
els bacteris muten en resposta a 
l’ús d’aquests fàrmacs. Així, s’ha de 
recordar que són els bacteris -i no 
els éssers humans ni els animals de 
granja-, els que es tornen resistents 
als antibiòtics.

La causa principal de l’aparició de 
bacteris resistents (de vegades cone-
guts com superbacteris) és que els 
humans -especialment, els habitants 
dels països rics- fem un ús incorrecte 
o exagerat dels antibiòtics (per exem-
ple, l’automedicació) per tractar les 
nostres malalties .

Un altre important motiu de la 
proliferació de superbacteris està re-

lacionat amb l’ús igualment exagerat 
i inadequat d’antimicrobians en ra-
maderia i aqüicultura, especialment 
en les grans granges i piscifactories 
en què s’utilitzen aquests medica-
ments per accelerar el creixement 
dels animals de forma fraudulenta 
o fins i tot per tractar animals sans 
amb el suposat objectiu de prevenir 
infeccions futures.

“El volum d’antibiòtics utilitzats 
en animals segueix augmentant 
a tot el món a causa de la creixent 
demanda d’aliments d’origen ani-
mal, sovint produïts mitjançant 
ramaderia intensiva”, destacava el 
doctor Kazuaki Miyagishima, director 
del Departament de Innocuïtat dels 
Aliments i Zoonosi de l’Organitza-
ció Mundial de la Salut, coincidint 
amb la celebració de la Setmana 
Mundial de Conscienciació sobre 
els Antibiòtics, que es porta a terme 
des de fa set anys a principis del mes 
de novembre.

L’Organització de les Nacions Uni-
des per a l’Agricultura i l’Alimentació 
(FAO) ha aprofitat aquest any passat 
la setmana de conscienciació sobre 
els antibiòtics per recordar que “els 
agricultors tenen un paper clau per 
frenar la propagació de la resistència 
als antimicrobians entre els patò-
gens que causen malalties, i poden 
realitzar una contribució important, 
simplement adoptant bones pràcti-

ques d’higiene en les activitats quoti-
dianes en les seves explotacions”.

“Quan fem servir els antimicro-
bians en les granges de forma ex-
cessiva, contribuïm a la propagació 
de la resistència antimicrobiana, ja 
que els patògens resistents passen al 
medi ambient a través dels residus 
animals i el vessament de l’explo-
tació”, va advertir Juan Lubroth, Cap 
Veterinari de la FAO.

La FAO calcula que en l’actualitat 
s’estan utilitzant en animals a tot el 
món 27 classes diferents d’antibiòtics 
i només 89 països tenen sistemes 
fiables per recopilar dades sobre l’ús 

d’aquests medicaments en el bestiar. 
El diagnòstic de la FAO és rotund: “L’ús 
responsable dels medicaments anti-
microbians no és només un problema 
en el camp de la salut humana”.

La població en general potser no 
conegui amb detall aquesta realitat 
però els antibiòtics s’estan utilitzant 
“àmpliament en els animals domès-
tics i en piscifactories, i fins i tot es 
polveritzen en cultius i horts fruiters 
per combatre infeccions que afec-
ten els animals i plantes destinats 
a l’alimentació”, denunciava la FAO 
en un informe difós el passat 14 de 
novembre des de la seva seu mundial 
a Roma.

Resistència als antibiòtics provocada per 
la ramaderia
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En concret, la pràctica més 
coneguda en ramaderia és la incor-
poració d’antibiòtics, “a vegades de 
forma rutinària, als pinsos, fins i 
tot quan els animals ja estan sans, 
per intentar evitar infeccions i que 
els animals s’engreixin més ràpid”, 
indicava la FAO.

Davant la perillosa utilització 
d’antibiòtics en ramaderia, els ex-
perts recomanen mesures sanitàries 
alternatives i molt més racionals. 
D’una banda, la massificació de les 
granges i l’acumulació d’animals 
en recintes petits i insalubres s’han 
convertit en unes de les fonts prin-
cipals de malalties per a aquests 
animals.

En naus on conviuen milers de 
porcs, ovelles, pollastres o vaques 
sotmesos a estrès i exposició a tota 
mena de residus és relativament 
fàcil que una infecció es converteixi 
ràpidament en un brot epidèmic. La 
millora de les condicions de salubri-

tat, la reducció dels caps de bestiar 
i la naturalització dels espais en què 
viuen aquests animals són algunes 
de les condicions imprescindibles 
per evitar que els antibiòtics mal 

administrats es converteixin en 
l’alternativa fàcil per mantenir en 
peu les explotacions ramaderes in-
dustrialitzades. Textualment, la FAO 
recomana als ramaders una cosa tan 

senzilla i lògica com aquesta: “Man-
tingui als animals secs i còmodes 
amb molt d’espai; reduir l’estrès 
animal redueix el seu risc d’infec-
ció; el mateix passa si els alimenta 
adequadament i s’assegura que tin-
guin aigua neta”.

Sembla mentida però en ple 
segle XXI, la FAO ha de recordar als 
ramaders la conveniència de mante-
nir “net i sense deixalles el lloc on 
guardi els animals i les zones exte-
riors; netejar regularment el fem i 
el lloc on dorm el bestiar”. “Separeu 
els animals quan emmalalteixin per 
evitar la propagació de la malaltia, 
i sol·liciti assessorament veterinari 
immediatament per obtenir el di-
agnòstic i el tractament adequats”, 
indica l’Organització de les Nacions 
Unides per a l’Agricultura i l’Alimen-
tació en l’últim punt del seu decàleg 
per reduir el problema de la resistèn-
cia als antimicrobians. La salut dels 
animals de granja està en joc, i la dels 
humans també.n
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L’estressant ritme de vida actual 
provoca en el nostre cos alteracions 
en la seva estructura que es mani-
festen en forma de contractures, 
tensions i disfuncions de molt dife-
rent índole. Com ja vam veure en el 
número anterior, el quiromassatge és 
una acció manual, en la qual el tacte 
i el contacte es converteixen en una 
eina ideal per aconseguir alts graus 
de benestar i relaxació i restablir les 
funcions del cos tant física, fisiològica 
com psíquicament.

D’aquesta manera, el quiromas-
satge, com a disciplina que s’engloba 
també dins de les teràpies comple-
mentàries i integratives de les que ve-
nim parlant en aquesta secció, fa un 
abordatge integral de la persona. No 
es tracta d’una malaltia, una dolència 
o un símptoma, sinó que fa referència 
a una forma d’abordar la salut que 
s’ocupa de la persona en la seva totali-
tat, un subjecte que és únic i que pre-
senta un desequilibri que s’expressa 
amb una sèrie de símptomes. Aquest 

abordatge total de la persona pel que 
no es pot separar la part física de la 
fisiològica, l’emocional i l’espiritual, 
requereix d’uns coneixements amplis 
i profunds que tenen molt a veure 
amb l’origen de la medicina hipocrà-
tica.

Com ja dèiem, l’educació i l’actua-
ció en la prevenció han de ser eines de 
primer ordre dins el sistema sanitari 
si és que no es vol arribar al col·lapse. 
En aquest sentit les teràpies comple-
mentàries poden aportar un paper 
clau i, com passa ja en molts altres 
països, haurien de conviure harmò-
nicament amb la medicina oficial. 
Però això passa per una regulació que 
acrediti els professionals d’aquestes 
teràpies (com ja passa als països que 
les tenen reconegudes i incloses en 
els seus sistemes de salut), de manera 
que el usuari tingui garantia de la 
qualificació del professional al qual 
acudeix i el professional tingui reco-
neguda la seva professió, formació, 
experiència i coneixements.

En el cas del Quiromassatge, va ser 
Vicente Lino Ferrándiz, naturòpata i 
doctor en medicina i cirurgia, qui en 
fundar l’Escola Espanyola de Quiro-
massatge, va voler professionalitzar 
aquesta tècnica del massatge i ressal-
tar la necessitat d’una formació i co-
neixements en fisiologia i anatomia, 
alhora que destacava la importància 
de dominar la tècnica i desenvolupar 
la sensibilitat.

El quiromassatgista ha de tenir 
precisió, destresa, coneixements, 
concentració i connexió cervell-mans. 
Destaca la importància dels teixits 
tous, principal objecte de la seva in-
tervenció, en concret la pell, la fàscia, 
el múscul, tendó i el lligament.

La pell està plena de terminacions 
nervioses, sensors (els anomenats 
exteroceptores), glàndules exocrines 

El Quiromassatge (II)
Anatomia, fisiologia, tècnica i sensibilitat 
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i una extensa malla vascular sanguí-
nia i limfàtica que responen a l’acció 
mecànica de la mà. Per això és impor-
tant que el terapeuta estigui atent a 
totes elles per mitigar-les o exacer-
bar-les segons les necessitats de la 
persona. La fàscia, teixit conjuntiu 
que recobreix, uneix, protegeix i su-
porta els òrgans i músculs del cos, té 
la característica de ser molt distensi-
ble i lliscant per la qual cosa, quan hi 
ha contractures es troba inflamada i 
retreta. També el múscul, tendó i el 
lligament ofereixen informació del 
seu estat al quiromassatgista, que 
buscarà les tècniques adequades per 
a restablir l’equilibri.

El Quiromassatge se serveix de 
la palpació, l’amassament, la pres-
sió, la percussió o l’estirament a 
diferents ritmes i amb intensitats 
progressives. Tot i que fonamen-
talment tracta el sistema muscular, 
augmentant la flexibilitat i reduint 
la fatiga i el dolor, també actua sobre 
el sistema respiratori induint a una 
respiració més lenta, sobre el sistema 
nerviós, permetent que el cos es rela-
xi, i sobre els sistemes, circulatori i 
limfàtic, promovent l’eliminació dels 
desfets metabòlics del cos.

Com comenta José Antonio Suan-
ces, responsable del departament de 
Quiromassatge de Philippus Thuban 
i fundador de la TAIEC (Tècnica 
d’abordatge integral de l’Estructura 
Corporal), “el nostre Sistema Digestiu 
es pot veure molt beneficiat d’aquests 
processos d’eliminació. El restrenyiment 
que és un dels mals del nostre temps, es 
pot veure alleujat amb l’acció del Quiro-
massatge. Aquest massatge actua des de 
l’epigastri o boca de l’estómac, fins a l’in-
testí prim en els seus processos d’absorció 
i els de l’intestí gros en els seus processos 
d’eliminació. En general, tot el nostre 
“davantal” abdominal pot alliberar-se de 
les tensions acumulades en el mateix.” A 
tot això cal afegir també la seva ac-
ció en el sistema endocrí, que a més 
de les funcions metabòliques de 
l’organisme, intervé en l’ansietat, 
l’estrès,... entre d’altres. A través de 
les tècniques del quiromassatge, es 
regulen moltes hormones i es pro-
dueix un alliberament d’endorfines, 
que proporciona benestar, disminu-
eix el dolor i promou un son de més 
qualitat.

Però el Quiromassatge també tre-
balla en un pla més profund i humà, 
que és la part energètica. “Les mans 

del quiromassatgista”, comenta José 
Antonio Suances, “es converteixen en 
les transmissores i facilitadores de proces-
sos energètics, despertant sobre el cos de 
qui el rep, una acció restauradora i repa-
radora. Permet posar en funcionament la 
capacitat que tot cos té de recuperar-se, 
restaurar-se i trobar-se de nou en alts 
graus de benestar”.

La sensibilitat que el Quiromassat-
gista desenvolupa a través de les seves 

mans, fa que el seu treball s’adapti a 
les necessitats de cada persona en 
particular. “Les seves mans”, diu José 
Antonio Suances, “tenen ulls que no és 
que vegin, sinó que senten. Curiosament 
el sentit del tacte, al mapa del cervell, està 
just al costat del sentit de la vista”.

El Quiromassatge, rebut de for-
ma regular, és una tècnica ideal per 
prevenir i mantenir el nostre cos en 
equilibri, tant físic com psíquic.n
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Una frase molt estesa és que du-
rant l’embaràs cal menjar per dos, 
però la veritat és que el que cal és 
menjar el doble de bé.

Si ens hem preparat per a aquest 
moment tan meravellós i únic, ja 
portarem una alimentació neta ba-
sada en hortalisses, fruites, cereals 
integrals, llegums i greixos de qua-
litat com l’oli d’oliva verge, alvocat, 
fruits secs i llavors. En qualsevol 
cas, anem a repassar els nutrients i 
aliments que no et poden faltar i els 
suplements més interessants per a la 
salut de la mare i la programació de 
la salut del nadó.

Nutrients imprescindibles

Àcid fòlic: la vitamina B9 ajuda 
a prevenir malalties congènites del 
tub neural. En els aliments la trobem 
en forma de folats, però són sensi-
bles a coccions llargues. Està present 
en verdura de fulla verda fosca com 
espinacs o bledes, espàrrecs, fruits 
secs, llavors i llegums.

Vitamina D: molt important en 
la concepció, en el manteniment de 
l’embaràs i per evitar la diabetis ges-
tacional. La font més significativa és 
l’exposició solar.

Vitamina B12: funciona en tàn-
dem amb la vitamina B9 en la síntesi 
d’ADN i ARN per generar cèl·lules 

noves i formació de glòbuls vermells. 
Està present de forma activa només 
en la proteïna animal. Consulta amb 
el teu terapeuta si ets vegana.

Ferro: en les analítiques trimes-
trals es controla molt el ferro perquè 
és fonamental per a la salut de la 
mare i el nadó. De vegades, hi ha 
falsos positius que s’han de valorar 
per un professional perquè els suple-
ments aïllats de ferro causen restre-
nyiment i comprometen els nivells 
de ferro i zinc.

Àcids grassos Omega 3: les 
embarassades necessiten cobrir 200 
mg/dia. A part del desenvolupament 
del cervell del nadó també és protec-
tor per a la mare. Tenir uns nivells 
òptims pot evitar la diabetis gesta-
cional, part prematur o depressió 
postpart.

Zinc: contribueix a la visió, sis-
tema immunitari i creixement del 
nadó. Són riques en zinc les llavors 
de carbassa, sèsam, fruits secs, cere-
als integrals, llegums o el rovell d’ou.

Prebiòtics i probiòtics: inclou 
fermentats (quefir, xucrut, miso) per 
aportar microorganismes sans i tam-
bé prebiòtics per alimentar-los. La 
millor menja són les patates cuites i 
refrigerades 24 h. Durant l’embaràs 
ja hi ha traspàs de microbiota ma-
re-nadó, però la gran colonització del 

seu intestí ocorre durant el part.

Suplements

Encara que portem una alimen-
tació saludable, durant l’embaràs es-
tem creant una altra vida. Si la nostra 
dieta té alguna mancança, al nadó no 
li faltarà de res perquè està protegit 
per la natura. Tirarà de les nostres 
reserves i podem entrar en dèficit. 

Els suplements més interes-
sants de Viridian són:

•	Àcid fòlic: amb la quantitat esti-
pulada de 400 ug / dia. És recoma-
nable prendre-n tres mesos abans 
de l’embaràs i el primer trimestre.

•	 Àcid fòlic amb DHA: ajuden en 
el desenvolupament del cervell i 

sistema nerviós del nadó.

•	  Embaràs complex: un multivita-
mínic prenatal amb les quantitats 
requerides d’àcid fòlic, però tam-
bé amb ferro, calci i les vitamines i 
minerals que hem esmentat com a 
claus per a l’embaràs.

•	 Ferro orgànic líquid: té ferro, 
vitamina C, vitamines del grup B, 
àcid fòlic i iode que treballen en 
sinergia per revertir l’anèmia.

•	 Simbiòtics: Viridian compta amb 
una àmplia gamma de probiòtics 
més prebiòtics per a la salut de la 
nostra microbiota intestinal.

*La suplementació ha de ser prescrita 
i supervisada per un professional de la 
salut.n

Embaràs i programació 
prenatal
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L’OPINIÓ DE L’EsPECIALIsTA / sALuTMaribel Saíz Cayuela, Llicenciada en Ciències biològiques, 
PGD. Dietètica i nutrició, bio@bioecoactual.com

COMPLEMENTs ALIMENTArIs

Una adequada nutrició manté la 
integritat del cervell a nivell funcio-
nal i estructural, millora les capacitats 
cognitives i prevé el deteriorament de 
la cognició associat a l’edat.

El cervell necessita una aportació 
continua de nutrients per a la seva 
correcta formació, desenvolupament 
i funcionament. Hi ha múltiples nu-
trients necessaris, però alguns tenen 
una major importància per a la cog-
nició i la salut del cervell en general.

Entre els aspectes a destacar podem 
esmentar, l’índex glucèmic, l’aportació 
adequada d’aminoàcids i àcids grassos 
essencials (DHA-OMEGA-3) i les vita-
mines i oligoelements fonamentals 
per al correcte funcionament cerebral. 
També són fonamentals determinats 
fitoquímics, presents principalment 
en els fruits vermells i determinades 
plantes medicinals (Bacopa Monnieri, 
Ginkgo biloba, Melissa officinalis), avalu-
ades avui dia per les seves propietats 
neuroprotectores, potenciadores de 
les capacitats cognitives i equilibrants 

del sistema nerviós, en termes d’inqui-
etud i autocontrol.

En primer lloc, l’Índex glucèmic, 
és un aspecte molt important ja que 
el cervell humà, necessita una aporta-
ció continua de glucosa per mantenir 
les capacitats cognitives. Els aliments 
de baix índex glucèmic redueixen la 
resistència a la insulina i poden millo-

rar les capacitats cognitives (atenció, 
memòria, càlcul etc.)

La qualitat i quantitat de Proteï-
nes que ingerim amb la dieta poden 
modular la síntesi de neurotransmis-
sors. Diversos estudis mostren una 
associació positiva entre la ingesta de 
determinats aminoàcids i la capacitat 
cognitiva.

Els àcids grassos poliinsaturats 
tenen un paper beneficiós per a la 
funció cognitiva i el consum elevat 
d’àcids grassos saturats s’associa amb 
deteriorament cognitiu.

Les vitamines B1, B6, B12 i B9 (àcid 
fòlic) i el Zinc, són essencials per al 
correcte funcionament cerebral. La 
vitamina B1 modula el rendiment 
cognitiu; la vitamina B9 és essencial 
per al correcte desenvolupament i 
funcionament cerebral. Les vitamines 
B6 i B12 estan directament involucra-
des en la síntesi de neurotransmis-
sors.

El Zinc intervé en el metabolisme 
energètic, en les defenses antioxi-
dants i immunitàries i en la síntesi 
de neurotransmissors, i té un paper 
important en les activitats cerebrals. 
La seva deficiència està relacionada 
amb el dèficit d’atenció i hiperactivi-
tat en nens, problemes de memòria i 
aprenentatge en adolescents i estrès, 
depressió i deteriorament cognitiu en 
adults i ancians. n

Nutrició i rendiment cognitiu
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AMB TOTA LA SEVA POLPA, PROCESSAT EN FRED

100% VEGÀ

Àloe Vera procedent 
de cultius ecològics 
certificats a 
Andalusia.

Ric en fibra i 
exempt d’aloïna.

ORIGEN GARANTIT

SUC FRESC D’ALOE VERA
ECOLÒGIC

COMPLEMENTs ALIMENTArIs ALIMENTACIÓ

Agua de Mar
extraída en mar abierto,

filtrada y envasada
con todos sus nutrientes,

minerales y oligoelementos.

Sabem que és molt important la higi-
ene bucal. Però no serveix qualsevol 
dentifrici si el que pretenem és po-
tenciar la nostra salut, ja que la boca 
absorbeix de seguida els ingredients 
tòxics dels dentifricis anomenats con-
vencionals i aquests passen a la sang 
ràpidament. A més de que ens expo-
sem a ells de forma regular i constant, 
dia rere dia. Per tant, sí, també en la 
higiene dental, recomanem utilitzar 
dentifricis naturals i certificats eco-
lògics, no testats en animals, lliures 
de triclosan, (substància demostrada 
com disruptora endocrina), lliures de 
fluor (controvertit entre altres coses 
per estar ja present en l’aigua del sub-
ministrament a Espanya), conservants 
tipus parabens, edulcorants artificials, 
colorants, microperles de plàstic, etc.

Els dentifricis procedents de la cos-
mètica convencional solen fer molta 
escuma i tenir sabors artificials molt 
marcats. En passar a usar dentifricis 
d’alta qualitat certificats ecològics 
notarem de seguida la diferència. Per 
bé, naturalment.

Els dentifricis certificats orgànics 
són des de qualsevol punt de vista, 
la solució sana al rentat dental diari. 
Un bon raspallat amb un dentífric 
ecològic, dues o tres vegades al dia, 
després de menjar, mantindrà les 
genives fortes i les dents sanes i pre-
vindrà l’aparició de càries.

Hi ha una gran varietat de dentifri-
cis certificats per les certificadores 
de Cosmètica com Natrue, BDIH, 
Demeter, Cruelty Free Internatio-
nal, Vegan, Ecocert, BioCosmetique 
o BioInspecta.

Les substàncies que componen els 
dentifricis han de respectar l’equi-
libri de la flora bucal, eliminant la 
placa bacteriana, lluitant contra la 
gingivitis; i reduir la tosca, sense 
danyar l’esmalt i sense irritar les 
genives. Entre els seus principals 
ingredients trobem carbonat càlcic, 
sal marina (tonifica les genives), 
bicarbonat sòdic, mirra (desinfec-
tant), àloe vera (calmant i cicatrit-
zant), menta, farigola, sàlvia, olis 

essencials, pròpolis (antiinflamatori 
i antimicrobià), neem ( antisèptic i 
bactericida), etc.

Els ingredients dependran del tipus 
de producte, per exemple, si se se-
gueixen tractaments homeopàtics 
es buscaran dentifricis lliures d’olis 
que puguin interferir en els efectes 

de l’homeopatia. Si s’és vegà, denti-
fricis certificats com vegans. Alguns 
fabricants ofereixen dentifricis 
especials per als més petits, amb 
sabors suaus, amb extracte de flor 
de calèndula, olis essencials natu-
rals, i sense risc en el cas que se’n 
empassin una mica en el procés del 
raspallat. n

Dents i genives sanes

123rf Limited©Cathy Yeulet

Montse Mulé,
Redactora, redaccion@bioecoactual.comCOsMèTICA

https://waydiet.com/
http://www.ibizayformenteraaguademar.com/


39B I O E C O   A C T U A L
Cada dia l’actualitat ecològica a:
www.bioecoactual.com

Març 2019 - Núm 65

COsMèTICAClara Bosch, Enginyera i Tècnica especialista en cosmètica ecològica
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Bonica per naturalesa
El meu tractament facial.

Línia facial hidratant i allisadora
indicada per a pell normal i seca.

A base de roses Bio i alga kalpariane que hidraten 
intensament, ajuden a la regeneració cel·lular de la 
pell, aporten fermesa i elasticitat.

Llet netejadora, tònic refrescant, crema de dia,
crema de nit, sèrum, contorn d’ulls i mascareta.

NATRUE Cosmètica 
de calitat certificada

• Silicones, parabens ni sulfats
• Colorants, conservants, 
   ni fragàncies sintètiques
• Olis minerals
• Nano-partícules

• Fragàncies naturals
• Emulsions respectuoses amb la pell
• Extractes de producció pròpia
• Ingredients amb eficàcia demostrada
• Productes testats dermatològicament

SENSE AMB

 
 

www.naturcosmetika.com

Anuncio BioEco actual Logona línea facial hidratante rosas 2019 CAT.indd   1 28/1/19   16:08
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La pell seca o molt seca es carac-
teritza per una falta d’aigua i greix, 
provocant una sensació de tibantor. 
Aquest tipus de pell presenta verme-
llors, la seva aparença és aspra i amb 
tendència a escamar-se. Sol ser més 
fina i la seva primesa afavoreix la 
penetració d’agents irritants o al·ler-
gògens. A més la sequedat és el factor 
principal de l’envelliment prematur. 
A la llarga una pell seca pot esdevenir 
una pell sensible i reactiva si no la cui-
dem adequadament.

Amb l’edat, la pell es torna més 
seca i fina ja que la renovació cel·lu-
lar és cada vegada més lenta. A més 
disminueix la secreció de sèu i això 
afecta la regeneració de la seva bar-
rera protectora. Factors com la dieta, 
l’alcohol, el tabac o alguns medi-
caments també poden contribuir 
a incrementar la sequedat a la pell. 
L’exposició a factors ambientals, 
com el vent, el fred, el sol, ambients 
amb poca humitat, la calefacció o fins 
i tot el clor de les piscines fan que la 
pell seca pateixi més, fent-la més vul-
nerable a l’envelliment.

Moltes vegades una pell seca es pot 
confondre amb una pell deshidrata-
da. Aquesta anomalia no només afecta 
les persones amb la pell seca sinó tam-
bé pot donar-se en altres tipus, com la 
mixta o grassa. Malgrat el mite, beure 
molta aigua no és suficient per mante-
nir una pell hidratada, ja que aquesta 
és l’últim òrgan del cos en absorbir-la. 
Per aquest motiu és molt recomanable 

tenir-ne cura amb un tractament cos-
mètic adequat per mantenir els seus 
nivells òptims d’hidratació.

Una bona rutina d’higiene i cura 
facial diària millora l’aspecte de la pell 
seca, reforça la seva barrera protectora 
i evita la pèrdua d’aigua, disminuint 
així la seva sensació de tibantor. Uti-
litzar productes de neteja i cura és 
fonamental, i per descomptat, si són 
naturals molt millor.

La neteja és un pas imprescindible 
en tota rutina facial. Una llet neteja-
dora a base d’olis vegetals és una bona 
alternativa als sabons o gels netejadors 
amb detergents forts com els sulfats, 
que netegen de forma més agressiva 
però que poden arribar a ressecar. 
Després de la llet podem aplicar un 
tònic facial natural sense alcohol, que 
no resseca la pell sinó que la hidrata i 
la prepara per al tractament posterior.

És recomanable també aplicar dià-
riament una crema facial hidratant 
que hidrata intensament, ajudant a 
mantenir la pell elàstica. I per a un 
tractament més complet es pot utilit-
zar un sèrum hidratant, ja que és “el 
complement extra al tractament facial 
diari” o també podem aplicar una 
màscara hidratant, un o dos cops per 
setmana.

Els ingredients naturals, com són 
els olis vegetals, a diferència de les 
silicones o parafines, no obstrueixen 
els porus i són altament beneficiosos 

per a la pell seca. A més aquests pro-
ductes poden contenir altres principis 
actius naturals com ara la rosa damas-
cena, que hidrata i regenera la pell, o 
extractes d’alga, que aporten fermesa 
i elasticitat.

La diferència entre un producte a 
base d’olis minerals derivats del pe-
troli o una crema natural certificada 
amb una base d’olis vegetals és que 
aquesta última sempre tractarà la pell 
de forma respectuosa i saludable. En 
canvi,  una crema amb una base d’olis 
minerals, encara que tingui un bon 
principi actiu, crearà un film a la pell 
que inicialment aportarà una sensació 
llisa a la llarga impedirà la seva trans-
piració i oxigenació.

Un bon tractament amb productes 
a base d’ingredients naturals mantin-
drà la pell amb una bona hidratació, 
millorant la seva elasticitat i fermesa, 
i a la llarga frenarà el seu envelliment 
prematur. n

Cura per a la pell seca
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Els olis vegetals 
no obstrueixen 
els porus i 
són altament 
beneficiosos per a 
la pell seca

https://naturcosmetika.com/
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 |  W W W. B I O S PA C E . E S  |  VALÈNCIA 186,  BCN ·  93 453 15  73 |          BIOSPACE.BARCELONAalimentació, carnisseria, frutería, dietètica, cosmètica, llibreria.
SUPERMERCAT DE PRODUCTES  ECOLÒGICS

Tot el que necessites per despertar la teva energia 
ho trobes a Bio Space:

Flueix
naturalment

Flueix
naturalment

CAP A LA PRIMAVERA

· Aliments autèntics, saborosos i nutritius.

· Suplements naturals, una ajuda extra en les transicions

· Els millors professionals per assessorar-te en les teves compres

· Tallers per aprendre a cuidar-te

· Consulta de nutrició i teràpies naturals

ALIMENTACIÓ

L’ENTrEvIsTA Enric Urrutia, Director, | bio@bioecoactual.com

Com van ser els teus primers 
passos en el sector de la dietètica?

Ja fa 50 anys, coincidint amb 
els començaments de la dietètica i 
sent encara un nen, vaig començar 
a recol·lectar plantes medicinals per 
ajudar el meu pare en el negoci fami-
liar. Després de recollir les diferents 
plantes amb les que treballàvem, 
les assecàvem i preparàvem per 
vendre-les als mercats d’Algeciras i 
La Línea. A més de plantes, també 
veníem espècies i alguns dels pocs 
productes dietètics que existien 
aleshores. Encara no existia cap pro-
ducte Bio com a tal, tot i que crec que 
seria més fidel a la realitat dir que 
la pràctica totalitat de productes ho 
eren, ja que eren pocs els que feien 
servir adobs químics o pesticides i, 
molt menys, llavors transgèniques.

Quan i com decideixes crear 
una distribuïdora de productes 
ecològics?

Va ser als 22 anys quan vaig co-
mençar el meu camí com a distribu-
ïdor, primer amb auto-venda només 
per a la província de Cádiz fins que, 
alguns anys després, vaig estendre 

l’àrea de distribució fins abastar 
Andalusia Occidental primer i, més 
tard, tot Andalusia. Temps després, 
es va incorporar Belén, la meva 
dona, a la meva vida i a l’empresa. 
Ella va portar aires frescos i noves 
idees. L’empresa no ha parat de 
créixer i ara comptem amb 4.000 
referències en distribució i unes 50 
firmes, algunes d’elles porten amb 
nosaltres des del principi.

Creus que la demanda d’ali-
ments ecològics a Andalusia es 
correspon a la producció?

A Andalusia hi ha una gran pro-
ducció d’aliments ecològics, espe-
cialment de fruites i verdures, tot 
i que hi ha poques empreses trans-
formadores i comercialitzadores. 
La major part del que es produeix 
s’exporta a l’estranger o a altres co-
munitats d’Espanya. D’altra banda, 
cal tenir en compte que altres països 
d’Europa estan molt més avançats 
que nosaltres en el consum d’ali-
ments bio i poden oferir productes 
que aquí, si no fossin  importats, no 
es trobarien.

Està prou informada la socie-

tat andalusa sobre el benefici del 
consum d’aliments ecològics?

Gràcies a les noves tecnologies, el 
públic està cada vegada més informat i 
això ha fet que els consumidors hagin 
pres consciència de la importància de 
mantenir una bona alimentació, així 
com dels perills que pot comportar 
el consum de productes desnaturalit-
zats per l’efecte de pesticides i altres 
agents químics. Així i tot, crec que 
queda un llarg camí per recórrer, tot 
i que és innegable que en l’aspecte 
d’informació i presa de consciència, 
hem avançat moltíssim durant els 
últims anys.

Varia molt el consum d’una a 
una altra província andalusa?

Podem observar que els majors ín-
dexs de consum d’aliments bio tenen 
lloc en les àrees amb més desenvo-
lupament sòcio- econòmic. El preu 
d’aquests aliments, superior al con-
vencional, és en moltes ocasions un 
factor determinant. En el nostre cas, 

la província de Màlaga presenta un 
consum considerablement més gran 
que la resta de províncies, determi-
nat en gran mesura per comptar amb 
una important població estrangera, 
amb una desenvolupada consciència 
cap als aliments bio i acompanyada 
d’un notable poder adquisitiu.

Com creus que serà el mercat 
ecològic d’aquí a 10 anys?

El consumidor mitjà té actual-
ment molt més coneixement i res-
ponsabilitat davant els productes 
que consumeix. Crec que aquesta 
tendència continuarà en augment 
i amb ella, la contínua expansió 
d’aquest mercat. Segurament apa-
reixeran grans cadenes, tal com 
passa en altres països, tot i que les 
petites botigues, per la seva proxi-
mitat, ampli coneixement dels seus 
productes i assessorament perso-
nalitzat, ofereixen avantatges in-
substituïbles que faran que tinguin 
sempre un lloc molt important en el 
mercat. n

Manuel Gálvez,
fundador de Cadidiet
“El consumidor mitjà té actualment molt més 
coneixement i responsabilitat davant els productes 
que consumeix.”

Manuel  Gálvez, juntament amb 
la seva esposa belén roca, és el 
fundador de Cadidiet, distribuïdora 
que des de fa 25 anys assorteix 
a supermercats i botigues 
especialitzades, herbolaris i 
dietètiques de tot Andalusia amb 
les principals marques nacionals 
i internacionals de productes 
d’alimentació i cosmètica 
ecològiques. Tots dos atenen els 
seus clients des de la seva empresa 
a Algeciras (Cádiz).

http://www.biospace.es/



