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3 bases de pizza de 390 g fornejades de 
massa fi na. Elaborades amb barreja de 
farines integral i blanca de blat espelta. 
Ideal per prepararla en paella i en forn. 
Només cal esperar que els ingredients 
quedin calents. Amb oli d’oliva verge 
extra. No contenen llet ni derivats.

Base de Pizza de espelta 
Massa Fina Biocop

biocop.es Aptes
per a 

vegans

ALIMENTACIÓ

PLANETA VIU

En aquestes últimes dècades s’han 
anat coneixent abundants temes 
d’ecologia: simplicitat voluntària, 
contaminació, protecció i retorn a la 
natura, economia alternativa, sosteni-
bilitat i petjada ecològica, reciprocitat 
vital o la hipòtesi Gaia (la Terra com 
a ésser vivent), entre tants altres. Al 
llarg dels anys, l’esforç dels grups 
ecologistes per defensar l’entorn ha 
viscut grans èxits, sobretot a petita 
escala. Avui, però, la crisi del clima cri-
da a l’acció a tothom, a tot arreu. Cal 
recuperar el temps invertit en debats 
i ecofilosofies, perquè alguna cosa ha 
fallat, si la crisi climàtica esdevé una 
amenaça. Per on començar?

L’escriptor Jonathan Safran 
Foer proposa «Salvar el món 
abans de sopar», és a dir, per-
suadir a tothom que deixin 
de consumir carn animal -o la 
consumeixin el menys  possi-
ble-, igual que la resta de productes 
d’origen animal. I ho planteja com 
un primer pas per aturar la catàs-
trofe.

És cert que, sent realistes, 
ningú pot pretendre que to-
thom es faci vegà d’un dia 
per l’altre. Però insisteix 
que aquest és el canvi in-
dividual més decisiu que 
poden realitzar els ciuta-
dans voraçment carnívors 
per resoldre el problema 
del CO2. Algunes dades ens 
ajudaran a comprovar-ho.

La primera crisi

• Hi ha hagut cinc extincions massi-
ves. Excepte la que va acabar amb 
els dinosaures, totes van ser causa-
des per canvis climàtics.

• Coneixem com «Antropocè» l’era 
geològica que se situa entre la Revo-
lució Industrial i l’època actual, un 
període en el qual l’activitat huma-
na ha estat la influència dominant 
sobre la Terra.

• Tenint en compte els mecanismes 
naturals que influeixen en el clima, 
l’activitat humana és responsable 
de l’escalfament global que succeeix 

des de 1750, a l’inici de la Revolució 
Industrial.

• El canvi climàtic actual és el primer 
que causa un animal i no un succés 
natural.

• La sisena extinció massiva, antropo-
cèntrica, és la primera crisi climàti-
ca. 

El planeta convertit en una 
granja

• Els humans representen el 0,01% 
de la vida sobre la Terra.

• Des de l’arribada de l’agricultura, 
fa aproximadament 
12.000 anys, els hu-
mans hem destruït 
el 83% de tots els ma-
mífers salvatges i la 

meitat dels vegetals.

• Utilitzem el 59% de tota la 
terra cultivable per collites 
destinades a l’alimentació de 
bestiar.

• Un terç de l’aigua que 
fem servir els humans es 
destina al bestiar. Només 
una trentena part, apro-
ximadament, s’utilitza a 
les llars.

• El 70% dels antibiò-
tics produïts globalment 

s’empra en el bestiar, debi-

Ecologia: tots aquests anys

123rf Limited©Ирина Кролевец

Jaume Rosselló,
Editor, expert en salut i alimentació

http://www.biocop.es/
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LACTO + BÍFID
ORGÀNICA PRÉMIUM

sense gluten

sense lactosa

bio & vegà

Amb 200.000 milions de 
cultius vius per dosi diària

bio i vegà 

sis soques bacterianes vives i ben caracteritzades del major produc-
tor mundial especialitzat en bacteris de l‘àcid làctic

dosis alta amb 200.000 milions de cultius vius per dia

tres fi bres vegetals adaptades com a base de creixement sostenible
per als cultius

desenvolupament en el marc d‘un innovador projecte de recerca 
sota la direcció del Dr. Andreas Raab 

sense additius, separadors, colorants ni sucres afegits

Recepta patentada (número de registre de patents europees: EP 18 168 401.0)

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

litant l’efectivitat dels antibiòtics 
que s’utilitzen per tractar les 
malalties humanes.

• El 60% dels mamífers de la Terra 
són animals de cria destinats a la 
ingesta humana.

Un augment de la població 
extrem...

• Abans de la Revolució Industrial, 
l’esperança de vida mitjana a Euro-
pa era d’uns trenta-cinc anys. Ara 
és d’uns vuitanta.

• Han transcorregut 200.000 anys 
perquè la població humana sigui 
de mil milions. Però només dos-
cents anys més per arribar als set 
mil milions.

Una ramaderia extrema...

• El 1820, el 72% de la població activa 
estava directament relacionada amb 
l’agricultura. Avui ho està el 1,1%.

• Igual que les consoles de videojocs, 
la cria intensiva va ser una invenció 
dels anys seixanta al segle passat. 
Abans, els animals destinats a l’ali-
mentació es criaven a l’exterior, en 
concentracions sostenibles.

• Entre 1950 i 1970, el nombre de 
granges nord-americanes va dismi-
nuir a la meitat, i la quantitat de 
persones ocupades en les granges 
va disminuir a la meitat. Però la 
mida de la granja mitjana es va 
doblar. I durant aquest temps, la 

mida de la gallina mitjana també 
es va doblar.

• El 2018, més del 98,7% dels animals 
ingerits a Amèrica del Nord prove-
nien d’aquesta cria intensiva.

... I una manera de menjar 
extrema

• Hi ha 23.000 milions de gallines 
vivint ara mateix a la Terra. La seva 
massa conjunta és més gran que la 
massa conjunta de totes les altres 
aus del nostre planeta. Els humans 
mengem 65.000 milions de gallines 
a l’any.

• La gent que en la seva alimentació 
hi ha un alt índex de proteïnes 
animals té una probabilitat quatre 
vegades major de desenvolupar 
càncer que aquella que la seva ali-
mentació conté un baix índex de 

proteïnes animals.

Per què importen els gasos 
hivernacle

• La llum del sol passa a través de l’at-
mosfera i escalfa la Terra. Una por-
ció d’aquesta calor rebota a l’espai. 
Els gasos hivernacle a l’atmosfera 
retenen part de la calor sortint, 
de la mateixa manera en què una 
manta reté l’escalfor del cos.

• La vida sobre la Terra depèn de 
l’efecte hivernacle. Sense ell, la 
temperatura mitjana de la Terra 
s’aproximaria a -18 graus centí-
grads, en comptes de a 15 graus.

• El CO2 és responsable del 82% dels 
gasos hivernacle emesos per l’ac-
tivitat humana. La major part és 
emesa per la indústria, el transport 
i el consum elèctric.

• El metà i l’òxid nitrós ocupen el 
segon i el tercer lloc entre els gasos 
hivernacle de major presència en 
l’atmosfera. La ramaderia és res-
ponsable del 37% de les emissions 
de metà antropogèniques i el 65% 
de les emissions d’òxid nitrós an-
tropogèniques.

• En resum, si observem la nostra 
atmosfera com un pressupost i les 
nostres emissions com les despeses: 
atès que el metà i l’òxid nitrós re-
presenten una despesa hivernacle 
a curt termini considerablement 
més gran que el CO2, tots dos són 
els que amb més urgència hem de 
tallar.

• El canvi climàtic no és una malal-
tia que pugui ser controlada, com 
la diabetis; és un succés similar a 
un tumor cancerós que ha de ser 
retirat abans que les cèl·lules es 
multipliquin fatalment. El planeta 
només pot controlar l’escalfament 
fins a un límit (que els experts han 
situat al voltant de l’any 2020) 
abans que el bucle de retroalimen-
tació positiu creï un «canvi climàtic 
desbocat». n

PLANETA VIU

El canvi climàtic 
actual és el primer 
que causa un animal 
i no un succés 
natural

123rf Limited©Chayakorn Lotongkum

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

https://www.raabvitalfood.es/
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ALIMENTACIÓ Mercedes Blasco, Nutricionista, Màster en Nutrició i salut
bonavida099.blogspot.com |  Facebook: Sonrisa vegetariana

Desembre és el mes dels menús fes-
tius amb productes d’alta qualitat. És 
possible posar sobre la taula productes 
excel·lents i ecològics per sorprendre i 
complimentar als nostres convidats.

1. Pa de figues

Aquestes postres tradicionals conte-
nen tots els nutrients en una dieta salu-
dable. Els seus components són figues 
seques, nous, ametlles i en ocasions sè-
sam o pinyons. Se sol aromatitzar amb 
llavors d’anís, canyella, clau o pela de 
taronja. Les figues proporcionen carbo-
hidrats, calci, potassi, vitamina A, àcid 
fòlic i fibra. Les nous, proteïnes, àcids 
grassos essencials, fòsfor i seleni. Les 
ametlles proteïnes, àcid oleic, magnesi 
i ferro.

2. Card

Fins fa uns anys el card era una 

verdura tradicional en els sopars de 
nit de Nadal d’algunes regions. Aques-
ta deliciosa hortalissa està emparen-
tada amb la carxofa i comparteix el 
seu deliciós sabor amarg gràcies a la 
digestiva cinarina, protectora del fet-
ge. És lleuger i ric en calci i en fòsfor. 
Es mengen les penques, netes de fils, 
i cuites, generalment amb salsa de 
farina i ametlles.

3. Kombutxa

Enfront de les begudes alcohòli-
ques de les festes, la kombutxa és una 
alternativa deliciosa i saludable, na-
turalment efervescent. És una beguda 
probiòtica, elaborada amb te i un fong 
específic. Estimula el creixement d’una 
flora intestinal sana, afavoreix les bo-
nes digestions, desintoxica l’organisme 
i enforteix el sistema immune. Es troba 
al natural o amb sabors com hibisc o 
poma i gingebre.

4. Magrana

Aquesta fruita autòctona destaca 
per els seus grans vermells i brillants 
com robins. El seu sabor és dolç i 
característic. Aporta un bell contrast 
de color en amanides, macedònies i 
guarnicions. És lleugera i rica en po-
tassi, naturalment depuratiu. Aporta 
vitamines A i C i tanins astringents i 
antiinflamatoris.

5. Endívia

Entre les amanides d’hivern la en-
dívia té un protagonisme per la seva 
consistència llisa i el seu sabor amarg, 
a causa de la intibina, un compost que 
afavoreix el procés digestiu. Les endívi-
es són riques en vitamines A, K i àcid 
fòlic, altament cicatritzants. Entre els 
seus minerals destaca el calci, iode i 
l’antioxidant zinc. n

5 aliments ecològics per 
a incloure en la nostra 
dieta al desembre

123rf Limited©Natalya Stepowaya

ALIMENTACIÓ
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ALIMENTACIÓ

 

Créixer amb 
el millor de 
la natura
Aliments infantils ecològics de la millor qualitat
La nostra passió per una dieta natural i equilibrada ha estat 
la força que ha impulsat la nostra producció d’aliments 
infantils de qualitat Demeter durant més de 85 anys. 
Només utilitzem les matèries primeres més segures per als 
nostres productes, i és per això que la col·laboració a llarg 
termini amb els nostres proveïdors de matèries primeres 
ecològiques és tant important per a nosaltres. Podeu visitar holle.ch 
per obtenir més informació sobre nosaltres i els nostres col·laboradors.

Les associacions cooperatives 
determinen la nostra relació 
amb els agricultors Demeter

Nota important: La lactància materna proporciona la millor nutrició pel nadó. Si vols utilitzar la fórmula 
infantil,  consulta amb el teu metge pediatre, l’assessor en lactància materna o l’expert en nutrició.

125x160_bioeco_Kat.pdf   1   12.03.19   11:39

http://www.sojade-bio.es/
https://es.holle.ch/
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Admissió només per a visitants professionals

Nuremberg, Alemanya

12/15.02.2020

Fira líder mundial d’aliments ecològics

BIOFACH – 
TAN SINGULAR, TAN DIVERS
Més de 50,000 visitants professionals previstos, al voltant  

de 3,500 expositors i dues sales addicionals: a BIOFACH  

experimentarà perquè l‘orgànic és tan exitós. Esperem 

comptar amb una oferta de productes única a nivell mundial: 

aliments orgànics amb una certificació rigorosa, xarxes més 

eficients i un programa de conferències de gran rellevància  

que abastin àrees temàtiques molt inspiradores.

APUNTI  
DIRECTAMENT LA 
DATA EN LA SEVA 
AGENDA.

ORGANITZADOR 
NürnbergMesse GmbH
T +49 9 11 86 06 - 49 09
F +49 9 11 86 06 - 49 08
visitorservice@ 
nuernbergmesse.de

En col•laboració amb:

Fira Internacional  
de Cosmètica Natural

CONEGUI I  
APRENGUI

NOVETATS I  
TENDÈNCIES

EXPERIMENTI I  
DESCOBREIXI

EXPLORA LES NOSTRES ÀREES 
TEMÀTIQUES AL BIOFACH

BIOFACH.COM

BF20_255x325_KAT_BIOECO_ACTUAL_ALLG.indd   1 01.10.19   09:28

FIRES

https://www.biofach.de/en
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NUTRICIÓ  INFANTIL Estela Nieto, Psicòloga, Màster en psicopatologia i salut, 
i especialista en psiconutrición | www.nutricionesencial.es

Iván Iglesias,
Expert universitari en Nutrició i Dietètica

Si es diu de l’esmorzar que és l’àpat 
més important del dia ja que just des-
prés comença la nostra jornada, i el 
dinar sol ser el més abundant, el sopar 
és generalment al que menys impor-
tància donem.

Això ens pot portar a no plani-
ficar-lo i que acabem menjant “el 
primer que trobem” a la nevera. A la 
llarga es converteix en un mal hàbit 
d’alimentació i, sobretot quan hi ha 
nens a casa, és una cosa que no ens 
podem permetre.

És molt probable que durant les tar-
des s’acumulin classes extraescolars, 
passejades o estones de parc, deures ... 
i si la nostra intenció és sopar d’hora, 
és primordial haver planejat què es 
soparà o, molt millor, tenir-lo preparat 
amb antelació. Això ens permet fer 
àpats molt més saludables, equilibrats 
i, sobretot, ens dóna tranquil·litat.

Et proposarem set idees per sopar, 
molt nutritives, en formats divertits i 
que segur que podràs posar en pràcti-
ca amb molt poc esforç. La major part 
d’elles pots preparar-les amb antelació 
a falta d’escalfar, emplatar o afegir 
algun detall ràpid en el moment de 
menjar.

1.- Arròs integral saltat amb 
verdures i truita de cigrons.

Cuina l’arròs integral segons les 
instruccions del fabricant, després 
escorre’l i reserva.

Cou en aigua bullint amb sal, mitja 
tassa de pèsols congelats o frescos i als 
6 minuts escorre i reserva.

Salta en una paella un quart de 
pebrot vermell i dues pastanagues 
tallades molt fines amb dues cu-
llerades d’oli d’oliva verge extra. 
Quan les verdures estiguin toves 
afegeix 3 o 4 xampinyons tallats a 
trossos petits i deixa que es cuini 4 
minuts.

Incorpora l’arròs i els pèsols i cuina 
tot junt 5 minuts més a foc baix.

Barreja 3 cullerades de farina de 
cigró, sal al gust i 200 gr. d’aigua. Amb 
aquesta barreja prepara una crep en 
una paella amb una cullerada d’oli. 
Cuina 2 minuts per cada costat i un 
cop temperada, talla en tires fines.

Afegeix-les a l’arròs i assaona amb 
unes gotes de salsa de soja, pebre blanc 
i un polsim de gingebre mòlt.

2.- Crema de carbassa i tofu.

Talla 2 cebes i ofega-les en una 
cassola amb 2 cullerades d’oli d’oliva 
verge extra.

Pela i trosseja 1,5 kg de carbassa 
i quan la ceba estigui tendra afegeix 
la carbassa a la cassola. Deixa que es 
cuini tot junt durant 5 minuts.

Afegeix 250 gr. de tofu fumat, sal al 
gust i aigua fins al nivell dels ingredients.

Deixa que es cuini durant 20 minuts 
fins que la carbassa estigui molt tendra.

Pots afegir unes fulles de llorer 
durant la cocció i les espècies que més 
t’agradin.

Retira el llorer i tritura fins que quedi 
una crema molt fina i suau. Pots ajus-
tar la densitat amb una miqueta més 

d’aigua, brou de verdures o bé beguda 
vegetal. Corregeix de sal si fos necessari.

3.- Dahl de llenties vermelles.

Prepara un sofregit amb les teves 
verdures preferides, pebrot, ceba, car-
bassó, carbassa ...

Quan les verdures estiguin tendres 
afegeix ½ culleradeta de comí mòlt i 
una altra ½ de curri, deixa que es cuini 
uns segons i afegeix 2 tomàquets rat-
llats. Cuina durant 10 minuts.

D’altra banda, cuina 200 gr. de 
llentia vermella amb el doble d’aigua 
i una mica de sal en una cassola. Als 
20 minuts incorpora les verdures amb 
el tomàquet i deixa que es cuini uns 
altres 5 minuts més, tot junt. Les llenti-
es vermelles s’hauran desfet una mica 
i quedarà com una sopa espessa molt 
saborosa i nutritiva.

Què els preparo per 
sopar?
7 propostes per a una setmana 
senzilla i saludable

©Estela Nieto. Saltejat d’arròs amb verdures i truita de cigrons

ALIMENTACIÓ

UNA XOCOLATA QUE ET SORPRENGUI?
nece� ites

AQUÍ TENS ON ESCOLLIR

7 SABORS ÚNICS         UN DELICIÓS REGAL        UN PLAER TAN PER A NENS COM PER A TU 

AMB
curcuma

, 

EL REGAL 
PERFECTE!

ET 
SORPRENDRA N!

,

terrasana.com

http://terrasana.com
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NUTRICIÓ  INFANTIL

4.- Faixetes amb hummus i 
verdures.

Prepara un hummus amb antelació. 
Per a fer-ho tritura 300 gr. de cigrons 
cuits amb un gra d’all, 2 cullerades d’oli 
d’oliva, una cullerada de tahini o crema 
de sèsam, una cullerada de suc de lli-
mona i un pessic de comí mòlt. Tritura 
fins a aconseguir una crema espessa i 
homogènia, pot ser que necessitis una 
mica de l’aigua de cocció dels cigrons 
per ajustar la densitat que t’agradi.

En el moment de menjar, pica unes 
verdures en juliana fina, pots utilitzar 
pastanagues, col, espinacs, enciam, 
llombarda, cogombre ... les que més 
t’agradin.

Escalfa unes “tortitas” per faixetes 
i afegeix una bona quantitat d’hum-
mus, les verdures en juliana, un toc de 
pebre vermell i un rajolí d’oli d’oliva.

5.- Mini hamburgueses de 
llenties i curri.

En un processador, tritura 150 gr. 
de llenties cuites, 100 gr. de flocs de 
civada, 2 grans d’all aixafats, una culle-
rada de julivert picat i una culleradeta 
de curri.

Processa perquè es barregi tot bé 
i es trenqui lleugerament, però sense 
arribar a fer una pasta. Ha de tenir 
trossets i ser una massa manejable. 
Deixa que reposi a la nevera almenys 
30 minuts, millor si són un parell d’ho-
res, perquè agafi cos.

Forma les hamburgueses, si són 
petites mantindran millor la forma, 
i passa-les per la paella o la planxa 
amb una cullerada d’oli d’oliva per-
què es dauri la superfície. Tingues en 
compte que els ingredients ja estan 
cuinats i no necessiten una cocció 
profunda.

Serveix amb amanida i la teva salsa 
favorita.

6.- Barquetes d’enciam amb 
saltat de verdures i soja.

Hidrata una tassa de soja texturitza-
da amb una tassa de brou de verdures 
i una cullerada de salsa de soja. Quan 
estigui tendra s’escorre en un colador.

Afegeix a la soja 400 gr. de samfaina 
de verdures, pots preparar-la tu matei-
xa o comprar-la ja feta. Deixa que es 
cuini 5 minuts perquè s’integrin bé els 
sabors i serveix sobre fulles de cabdells 

d’enciam a manera de tacs.

7.- Pizza ràpida de quinoa.

Renta 120 gr. de quinoa i deixa 
en aigua tota la nit, almenys 4 hores. 
Aclareix i tritura en una batedora o 
processador d’aliments amb 40 gr. 
d’aigua fins que tinguis una massa 
o crema sense trossos. Afegeix sal i 
espècies al gust.

Col·loca en una safata amb paper 
de forn i ajudant-te d’una espàtula 
dóna-li la forma que t’agradi.

Cuina a 180° C durant 10 minuts 
fins que vegis que s’asseca.

Dóna-li la volta i col·loca els ingre-
dients que més t’agradin. Cuina uns 
altres 10 minuts o fins que els ingre-
dients estiguin cuinats.n

©Estela Nieto. Crema de carbassa amb tofu

ALIMENTACIÓ

https://www.elgranero.com/


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

www.bioecoactual.com

Desembre 2019 - Núm 73

NUTRICIÓ INFANTIL Miriam Martínez Biarge, Metge Pediatre,
www.mipediatravegetariano.com | miriam@mipediatravegetariano.com

Les llavors de lli són una de les 
fonts més riques d’àcid alfa-linolè-
nic, un àcid gras omega-3 que es con-
sidera essencial, és a dir, que ha de 
ser proporcionat amb l’alimentació 
de la mateixa manera que la resta de 
les vitamines. L’àcid alfa-linolènic és 
fonamental durant el desenvolupa-
ment cerebral i té efectes antiinfla-
matoris i cardioprotectors.

Conscients d’això, moltes famílies 
es preocupen per introduir el lli aviat 
en la dieta dels seus fills i filles una 
vegada que ha començat l’alimenta-
ció complementària. Abans dels sis 
mesos els nadons reben els omega-3 
que necessiten a partir de la llet ma-
terna o la llet de fórmula que ha estat 
fortificada de forma adequada.

Una pregunta que sorgeix amb 
molta freqüència és si és millor do-
nar als nadons oli de lli o les llavors 

de lli senceres. Tots dos tenen avan-
tatges i inconvenients:

L’oli de lli és una font molt con-
centrada d’omega-3. Una cullerada 
sopera (14 ml) aporta 7g d’àcid alfa-li-
nolènic. Un nadó necessita al dia 500 
mg d’aquest àcid gras, de manera que 
amb una cullerada sopera n’hi hauria 
prou per cobrir les seves necessitats 
durant dues setmanes. Per tant si fem 
servir oli només necessitem afegir, 
després de finalitzar la cocció, mitja 
culleradeta petita un parell de vega-
des per setmana a algun dels purés 
de verdures que menja el bebè. L’oli 
de lli s’enranceix molt ràpidament i 
per tant s’ha de guardar refrigerat i 
no s’ha d’escalfar.

Les llavors de lli senceres són un 
aliment més interessant que l’oli per-
què contenen molts altres nutrients 
a més de l’àcid alfa-linolènic. Una cu-

lleradeta de llavors de lli ben mòltes 
(uns 2,5 grams) tenen una mica més 
dels 500 mg d’omega-3 que necessita 
un nadó cada dia, però també aporten 
mig gram de proteïnes, i una petita 
quantitat de minerals i de vitamines 
del grup B. Les llavors de lli contenen 
molta fibra i aquesta és la principal 
limitació a l’hora de incloure-les en 
la dieta dels nens més petits. L’ideal 
seria donar-los una culleradeta de 
llavors de lli mòltes 2-3 vegades per 
setmana (barrejades amb els cereals, 

les fruites o les verdures) i la resta 
dels dies donar-los altres aliments 
rics en omega-3, principalment nous 
mòltes (2 meitats pelades aporten 
tota la quantitat necessària al dia) i 
tofu (una porció de 30 g aporta la ter-
cera part de les necessitats diàries).

Reservarem l’oli de lli per a 
aquells nadons que siguin intolerants 
o al·lèrgics a les nous i encara siguin 
massa petits per prendre grans quan-
titats de llavors de lli senceres. n

ALIMENTACIÓ

“Premios otorgados a apicultores que 
promueven, fortalecen y mejoran la calidad 
de su miel ecológica gestionando la biodiversidad 
con criterios de responsabilidad social.”

www.mielmuria.com

n u e s t r o s  p r e m i o s  n o s  ava l a n

Busca el distintivo para ver los premios otorgados
y tendrás la excelencia en tu mano.
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És millor l’oli de lli o les 
llavors senceres per als 
nadons?

123rf Limited©lightfieldstudios
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ALIMENTACIÓ Mercedes Blasco, Nutricionista, Màster en Nutrició i salut
bonavida099.blogspot.com |  Facebook: Sonrisa vegetariana

La teoria nutricionista recomana 
establir un horari de cinc preses 
diàries que inclouen, entre els àpats 
principals, un refrigeri a mig matí i 
un altre a mitja tarda. Han de consis-
tir en aliments saludables per evitar 
els pica-pica incontrolats entre hores.

No obstant això, la realitat és que 
els aperitius entre àpats no tenen 
ordre temporal i en general estan 
compostos de productes altament 
processats. S’han convertit en el 
principal enemic d’una dieta sana. Els 
més comuns són:

Aperitius salats

• Patates fregides, ganxets, doritos, 
crispetes de microones, barreges 
de fruits secs fregits, galetes sa-
lades. Tenen en comú un excés de 
sal, i greixos gens saludables per 
ser trans o saturats i fregits. Solen 
contenir derivats tòxics com l’acri-
lamida, o aromatitzants perjudici-
als com el diacetil, que proporciona 
aroma a mantega però pot produir 
Alzheimer.

Pots substituir-los per: 
Fruits secs i pipes crues o lleu-
gerament torrades, sense 
salar. Crispetes de blat de 
moro ecològic, saltades en 
oli d’oliva, confitats i olives 
amb amaniments naturals.

• Pizzes i entrepans enva-
sats: Contenen una gran 
quantitat de midó, greix 
saturat i colesterol. Altament 
calòrics i poc nutritius, abu-
sen de conservants.

Pots substituir-los per: Torrades, 
pites o entrepans de pa integral amb 
patés vegetals.

Aperitius dolços

• Galetes i brioixeria: Contenen su-
cre en excés i greixos hidrogenats. 
Porten aromatitzants i conservants. 
Abusen de lactis i xocolata i són al-
tament calòriques.

• Cereals d’esmorzar: La majoria 
són molt refinats i contenen una 

quantitat desproporcionada de su-
cre, cacau, colorants, aromatitzants 
i conservants.

• Barretes energètiques: Solen 
contenir sucres, greixos saturats i 
conservants.

Pots substituir-los per: Flocs de 

cereals cuits en llet vegetal. 
Muesli granola casolà, fruites 

fresques i dessecades, gale-
tes d’arròs ecològiques.

Begudes

• Refrescs: Destaquen 
per la seva gran quantitat 

d’àcid fosfòric, que bloque-
ja l’absorció del calci. Per 

neutralitzar la seva acidesa 
contenen quantitats despropor-

cionades de sucre o edulcorants no 
calòrics com l’aspartam, potencial-
ment cancerigen.

• Sucs envasats: Contenen molt poca 
proporció de fruita i desnaturalitza-
da, més una alta quantitat de sucres 
i conservants.

Pots substituir-los per: Aigua, 
infusions, quefir d’aigua, kombutxa, 
sucs de fruites naturals acabats de fer, 
fruita fresca.

Convé sempre llegir les etiquetes 
per conèixer els ingredients.n

Aperitius perjudicials

123rf Limited©iamnee
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MENYS SUCRE -
TOT EL SABOR KRUNCHY
El cruixent i dolç sabor dels deliciosos � ocs de cereals.

Aquest deliciós olor de caramel, mmm, quina meravella!
El millor de tot: el teu Krunchy favorit

ara amb menys sucre.
Prova‘l: Krunchy JOY.

WWW.BARNHOUSE.DE
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RECOMANAT PERESPAI PATROCINAT PER: 
Sol Natural | Alimentació Ecològica | www.solnatural.bio

Pilar Rodrigáñez,
Tècnica Superior en Dietètica | rrpilar.bcn@gmail.com

Com aconseguir un extra 
de proteïna en dietes 
veganes i vegetarianes
Segons l’estudi The Green Revolution hi 
ha una creixent tendència en la pobla-
ció espanyola cap a una alimentació 
“veggie”: cada vegada són més les 
persones que opten per una dieta que 
limita o elimina per complet el produc-
te animal dels seus plats. Els beneficis 
abasten diversos aspectes de la salut de 
l’individu, però també signifiquen una 
cura per al planeta, ja que, entre altres 
coses, la ramaderia és responsable del 
14,5% dels gasos d’efecte hivernacle i 
requereix d’un excessiu ús de l’aigua 
per als seus processos.

Una de les principals preocupacions 
quan es porta una alimentació vegeta-
riana o vegana és la possibilitat de patir 
mancances proteiques. En efecte, atès 
que la proteïna d’origen animal és més 
biodisponible que la d’origen vegetal, 
aquelles persones que opten per ser ve-
getarianes o veganes, han de fer especi-
al atenció a assegurar-se una aportació 
correcta d’aquest nutrient fonamental.

Excepte algunes excepcions, els ali-
ments d’origen vegetal s’han de com-
binar per poder aconseguir tots els 
aminoàcids essencials que es necessi-
ten per formar la proteïna completa. 
És per això que, al llarg del dia, un 
vegetarià o vegà s’hauria d’assegurar 
una font de proteïna vegetal en cada 
àpat i anar-la variant.

Quines són les principals fonts 
de proteïna vegetal?

El rebost vegetarià o vegà hauria de 
tenir sempre:

• llegums (llenties, cigrons, monge-
tes blanques, azukis, fesols...);

• pseudocereals (quinoa, fajols...);
• llavors (sèsam, gira-sol, carbassa, 

chia, cànem...);
• fruits secs (ametlles, avellanes, 

nous, pistatxos...)

Alguns d’aquests aliments, com els 
cigrons, la quinoa, el fajol, la chia, el 
cànem o els pistatxos, tenen proteï-
na completa (és a dir, no cal combi-
nar-los amb altres fonts de proteïna 
vegetal). La resta, s’han de combinar 
al llarg del dia per tenir el mateix 
resultat. Així, un plat de llenties per 
dinar, quedaria completat en termes 
de proteïnes si a l’hora del sopar ens 
preparem un plat amb arròs integral. 
Això, en el cas dels nens, és millor 
fer-ho en el mateix àpat. Afegir lla-
vors als plats amb llegum, prendre 
fruita seca com snack entre àpats, 
són algunes de les accions dietèti-
ques que ens ajudaran a tenir una 
bona aportació proteica quan es por-
ta una dieta sense producte animal.

També hi ha altres fonts de proteïna 

vegetal que poden ser de gran suport 
per aconseguir un aminograma com-
plet i una suficient quantitat de proteï-
na i que val la pena incorporar, doncs, 
a més d’enriquir els plats de nutrició, 
afegeixen sabor i són fàcils d’utilitzar.

• Alga espirulina. Aproximadament 
el 70% del seu pes en sec és proteïna 
d’alt valor biològic. Aquesta micro-
alga de color verd-blavós és, a més, 
molt rica en minerals i antioxi-
dants. No per res se l’ha anomenat 
“l’alga dels astronautes”. Per a mi, 
la manera més fàcil d’incorporar-la 
a la dieta és en sucs o batuts.

• Proteïna de pèsol en pols. Normal-
ment utilitzada com a suplement, 
la proteïna de pèsol té la capacitat 
d’aportar una bona quantitat de 
proteïna de bona qualitat i és, al seu 
torn, molt digestiva. El més fàcil és 
incorporar-la a cremes i batuts.

• Llevat nutricional. És ric en ami-
noàcids, però també en vitamines 
del grup B i, a més, té un sabor a 
nou que queda deliciós en cremes 
de verdures o amanides. Simple-
ment tirar-ne per sobre el teu 
plat i llest. A casa som grans fans 
d’aquest superaliment. n

123rf Limited©markstout. Amanida saludable amb fesols negres i quinoa

Cada vegada són 
més les persones 
que opten per una 
dieta que limita o 
elimina per complet 
el producte animal 
dels seus plats
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Mètodes de conservació

Moltes algues es poden recol·lec-
tar només en determinades èpoques, 
així que, per poder consumir-les 
durant tot l’any, s’utilitzen diferents 
mètodes de conservació: salaó, 
fresques, congelades, liofilitzades 
o deshidratades. Cadascuna d’elles 
aportarà unes característiques senso-
rials diferents segons cada cas.

Algues fresques: algues refrigera-
des que mantenen els aromes, textu-
res i formes que posseeixen de forma 
natural. No necessiten cap tipus de 
preparació prèvia i ens aporten qua-
litats capaces d’enriquir qualsevol 
plat.

Algues en conserva: són produc-
tes llestos per utilitzar, que no reque-
reixen d’una preparació prèvia.

Algues en salaó: són algues 
conservades en sal, molt fàcils de 

preparar: només hem d’eliminar la 
sal submergint-les en aigua. La seva 
major qualitat és que les seves carac-
terístiques són molt similars a les de 
les algues fresques, amb la diferència 
que es poden consumir durant tot 
l’any.

Algues congelades: com en altres 
aliments, la congelació manté les 
qualitats d’un aliment i el conserva 
per evitar el seu deteriorament, sent 
una forma senzilla de tenir vegetals 
en la nostra cuina. En algunes espè-
cies d’algues també es pot aplicar 
aquest mètode de conservació.

Algues deshidratades: en aquest 
format, les algues són sotmeses a una 
extracció d’aigua, és a dir, una des-
hidratació a baixa temperatura, per 
poder conservar les seves propietats, 
tant organolèptiques com nutricio-
nals, així les podem consumir durant 
molt més temps conservant les seves 
característiques.

Algues liofilitzades: és un altre 
tipus de tractament de deshidrata-
ció, l’aspecte és com un condiment 
més, i se li pot donar el mateix ús que 
les espècies.

Actualment ja trobem al mercat 
productes elaborats o preelaborats amb 
algues, com arrossos o pastes, en què 
tindrem els beneficis i qualitats de les 
algues amb una preparació molt senzi-
lla, i que ens permeten elaborar un plat 
saborós i sa gairebé sense esforç.

Com adquirir i emmagatzemar 
les algues

Una vegada que les algues són re-
collides, processades i distribuïdes, 
podem trobar-les en la majoria dels 
supermercats, en mercats, botigues 
gourmet, per la qual cosa adquirir-les 
és força senzill.

Un cop a casa, l’emmagatzematge 
és molt intuïtiu, com una verdura 

més: Les algues fresques i en salaó 
han d’estar refrigerades; les congela-
des al congelador.

Les conserves, algues en pols i les 
algues deshidratades es poden guar-
dar a temperatura ambient en un 
lloc sec, sense llum directa, com una 
conserva comú.

La preparació de les algues

La preparació és molt senzilla i 
ens permet tenir algues ben conser-
vades i fàcils d’elaborar. En el cas de 
les algues deshidratades i en salaó 
requereixen una preparació prèvia:

Algues deshidratades: A aques-
tes algues se’ls ha eliminat l’aigua 
per a la seva conservació, i per 
consumir-les hem de rehidratar-les. 
Segons el tipus d’alga necessitarà 
més o menys temps de rehidratació, 
entre 5 i 10 minuts. Un cop rehidra-
tada, l’alga pot augmentar fins a 10 

Les algues II:
Conservació i preparació de les algues a la cuina

ALIMENTACIÓ Antonio Muíños,
Gerent de Porto Muíños |www.portomuinos.com
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PICALGA CURRIES 
VEGETALES Crespaella

Realza el sabor de tus platos 
con especias, algas y frutos secos

Saludable y mediterráneo 
Color y sabor

¡Da más sabor a tus arroces!

Campesinos, cultivadores, elaboradores de los más 
exquisitos condimentos y especias. 

Desde 1945 nuestra misión es la de tratar sólo con 
productos de la mejor calidad y frescura.

Somos la familia Crespí

#Especiascrespi info@especiascrespi.comwww.especiascrespi.com

¡Productos Nuevos!

Nuestro origen:
El pimentón 
de Mallorca
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vegades la seva grandària, estant 
llesta ja per cuinar de la manera que 
desitgem.

Algues en salaó: En el cas de les al-
gues en salaó, la sal que va ser afegida 
amb fins de conservació, ha de ser re-
tirada abans del seu consum. Per això 
hem de submergir-les en aigua tres 
vegades, remenant i canviant l’aigua 
cada vegada, per retirar del tot la sal.

Sostenibilitat

Els mars, els oceans, les ries... són 
un medi de vida, però no són una 
simple “horta”, són un ecosistema 
interactiu i complex. Hem de ser res-
pectuosos i tractar de no repercutir 
en aquest medi a nivell personal i 
molt menys si ho fem servir per re-
col·lectar qualsevol espècie.

La importància de cuidar els 
nostres mars i oceans és una qüestió 
ètica, o com a mínim egoista, ja que 
una alteració dels medis marins pot 
portar conseqüències per al planeta 
incalculables.

En els últims anys hem començat 
a conscienciar-nos o almenys a saber 

el mal que causem a les masses d’ai-
gua, encara que realment, ens el fem 
a nosaltres mateixos, ja que tots els 
nostres contaminants acaben en la 
cadena tròfica.

Som conscients de la importància 
de la conservació dels oceans i consi-
derar-los com una font de vida és una 
de les nostres polítiques.

Cultura de les algues

La família que forma Porto 
Muíños, juntament amb nombrosos 
companys de viatge, com  cuiners i 
els seus equips, mitjans de comu-
nicació, distribuïdors, especialistes 
en alimentació, escoles de cuina... 
portem anys contribuint a crear una 
“cultura de les algues”, una tasca 
molt complexa: donar a conèixer ali-
ments poc coneguts a occident, però 
clàssics i tradicionals en altres cultu-
res. Ho fem per la nostra passió pel 
món marí i la gastronomia, sumat a 
la sostenibilitat i respecte pel medi 
ambient, com a bases elementals per 
al creixement, l’explotació i el con-
sum de les algues.

Avui dia tots els processos de 

recol·lecció, anàlisi i manufactura 
estan estandarditzats i són completa-
ment segurs: a nivell dels estàndards 
de qualitat i de seguretat alimentària. 
Es continua investigant en les propi-
etats i aplicacions que poden tenir 
les algues, a més de noves maneres 
de presentació i nous productes, amb 
l’objectiu d’apropar-les a tots els con-
sumidors.

El nostre objectiu és poder veure 
les algues com un element més en 

la nostra cuina, però encara queda 
molt camí per recórrer. Realment 
tenen totes les bases per ser un 
aliment d’èxit: hi ha una àmplia va-
rietat d’espècies, amb formats molt 
diferents, sabors, textures i aromes 
característics i molt apreciats a la 
cuina, i a més, alts continguts en 
fibra i proteïna, vitamines, minerals 
i antioxidants, amb molt poques 
calories... Totes aquestes qualitats 
doten les algues d’una combinació 
guanyadora.n
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Descobreix les 
nostres tres primeres 
hamburgueses
no fregides.
El 1915 Pere Sorribas va obrir un herbolari per a 
fomentar una alimentació més saludable. Per això 
en el nostre obrador no fregim les hamburgueses, 
les elaborem a baixa temperatura respectant els 
sabors i propietats dels seus productes ecològics 
i l’esperit del nostre fundador.

NO
FREGIDES

Atenció al client: 
  +34 937 132 324   -     hola@sorribas.com 

PDR Sorribas S.A.U. 
Pol. Ind. Can Humet de Dalt. Santiago Rusiñol, 19. Polinyà del Vallés (Barcelona)

123rf Limited©Nantarpat Surasingthothong  Wakame amanida d’algues amb wasabi

http://sorribas.com/
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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

Elaboració

1. Desgranar les magranes i reser-
var-les en un bol.

2. Liquar el raïm i les magranes (i el 
gingebre si es desitja) fins a obtenir 
uns 500 ml de suc. Abocar en un 
bol.

3. Afegiu-hi el kuzu, i remoure bé fins 
que quedi ben dissolt.

4. Afegir la pell ratllada del cítric (i la 
pols de nabius si es desitja)

5. Dur-lo a un cassó a foc mitjà, sense 
deixar de remoure amb una cullera 
de fusta fins a obtenir una textura 
més cremosa i densa (gràcies a 
l’efecte del kuzu). Després afegiu-hi 
la canyella i el xarop de coco, i tor-
nar a barrejar tot bé.

6. Abocar la barreja en unes copes, 
fins omplir-les unes ¾ parts, a 
parts iguals. Reservar i deixar que 
es refredin a temperatura ambient 
abans de col·locar-les a la nevera 
per unes 3-4 hores perquè es soli-
difiquin.

7. Mentrestant, abocar el iogurt en un 
bol i barrejar-lo amb la vainilla en 
pols fins que quedi tot homogeni. 
Reservar.

8. Transcorregudes les 3-4 hores, treu-
re les copes de la crema fora de la 
nevera i afegir per sobre, el iogurt.

9. Decorar amb els toppings al gust.

És època de celebració i de com-
partir, i res millor que fer-ho amb 
aquest postres de Copes festives de 
Crema de Magrana i Raïm plenes de 
salut i plaer.

Durant les festes nadalenques, és 
freqüent el menjar i beure més del 
que és habitual, i amb això, acabar 
per sentir-nos pesats, inflats i amb el 
sistema digestiu sobrecarregat... Per 
això la meva proposta d’alleugerir 
el final del dinar o sopar amb aquest 
dolç vegà, molt digestiu, deliciós i a 
més molt fàcil de fer, ideal perquè 
puguis estar més temps amb els teus 

i menys a la cuina. Fins i tot pots pre-
parar-lo el dia anterior.

A més de donar-li un respir al teu 
sistema digestiu, i al dels teus éssers 
estimats, estaràs sumant una gran 
font de fitoquímics antioxidants 
gràcies a la magrana i al raïm, fruites 
de temporada i ideals per tenir cura 
de la nostra salut cardiovascular, 
mentre aportem un baixa aportació 
calòrica i un ajut preventiu enfront 
del càncer especialment de mama i de 
pròstata. Però no s’acaba aquí, també 
estarem aportant un bàlsam per a la 

nostra mucosa digestiva, la nostra 
gran barrera de defensa, i per als nos-
tres intestins on resideix més del 70% 
del nostre sistema immunitari.

I si a sobre, hi afegim els poders 
del kuzu, llavors estarem fent-nos el 
millor regal d’aquestes festes! Aquest 
midó natural d’origen japonès és 
font natural de gran poder alcalinit-
zant, depuratiu i aliat de la nostra 
microbiota que a més ens ajuda a es-
pessir els nostres postres (i qualsevol 
beguda o crema, salada o dolça) de 
manera natural i saludable.n

©Mareva Gillioz

Copes festives de Crema de Magrana i Raïm

INGREDIENTS (4 COPES)

DIFICULTAT: Baixa
TEMPS:
7’ preparació
15’ Elaboració
3h Repòs nevera

• 2 magranes grans
• 1 tassa de grans de raïm vermell 

bio
• 1 c. postres de pell ratllada de 

llimona, taronja o llima
• 1 c. sopera de xarop de coco bio
• 1 c. postres de canyella en pols
• 2,5 c. soperes de kuzu
• 250 gr. de iogurt bio vegetal al 

gust
• 1 c. cafè de vainilla en pols
• opcional: 1 didal de gingebre 

fresc i 1 c. sopera de pols de 
nabius liofilitzats

• topping: coco ratllat, magrana i 
nabius al gust

ALIMENTACIÓ

https://www.alternatur.es/nuestras-marcas.php?i=6
http://amandin.com/
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LA SELECCIÓ DEL MES ELS IMPRESCINDIBLES: és un espai no publicitari on els productes referenciats són seleccionats segons el criteri del 
consumidor. Recomana’ns a bio@bioecoactual.com el teu producte preferit

LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES

Noves Llavors Mòltes 
VitaSeeds, de El Granero 
Integral

Les noves llavors mòltes Bio de El 
Granero integral són ideals per co-
mençar el dia. Et proporcionaran de 
forma molt ràpida tots els nutrients 
que guarden al seu interior, om-
plint-te d’ energia i vitalitat. A més, 
no cal que les guardis a la nevera, el 
seu valor nutricional, gust, olor i tex-
tura es conservaran perfectament un 
cop obertes.

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

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

www.biogran.es

Sucre de Coco sense gluten, 
de Sol Natural

El sucre de coco és un aliment ple 
d’avantatges. Per començar, és un 
producte integral, de manera que 
manté pràcticament tots els seus 
nutrients, entre ells fòsfor, magnesi, 
zinc ... així com vitamines del grup 
B. D’altra banda, i a diferència del su-
cre blanc, té un índex glucèmic baix; 
és a dir, no produeix pics glucèmics, 
proporcionant energia de manera 
constant.

· Certificats: Euro Fulla
· Marca: Sol Natural   

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

nuevo nuevoALIMENTACIÓ / SUCRE ALIMENTACIÓ / LLAVORS

Fruity Flamingo 100% de 
fruites, per a lactants i nens, 
de Holle

Fruity Flamingo és una infusió 
harmoniosa i afruitada d’her-
bes seleccionades d’agricul-
tura ecològica, poma i hisop 
d’anís amb el seu sabor dolç i 
mentolat.

100% ecològic - sense sucre - sen-
se aromes, colorants ni conser-
vants.

· Certificats: Euro Fulla | KIWA BCS
· Marca: Holle | es.holle.ch 
· Distribució: Cal Valls ECO S.L.U.

Infusió d’herbes màgiques, 
plenes de sabor i bondat, de 
Royal Green

Prova una combinació única de cúr-
cuma, canyella, regalèssia, fonoll, 
gingebre, clau, cardamom, pebre 

negre i poma, tots els ingredients 
amb certificació ecològica. Crea la 
teva pròpia “Llet daurada” infusio-
nant aquesta infusió d’herbes ecolò-
giques durant 5 minuts en la nostra 
beguda Royal Green Rice & Coconut 
acabada de bullir (100 ° C.)

Guanyador d’1 estrella del Great 
Taste Awards 2019.

· Certificats: Euro Fulla | Ecocert 
França

· Marca: Royal Green   
www.royal-green.eu 

· Empresa: Frenchtop Natural Care 
Products, B.V

nuevo nuevoALIMENTACIÓ / INFUSIÓ INFANTIL ALIMENTACIÓ / INFUSIÓ

CERTIFICADORA

 

DISPONIBLES EN VALLEDELTAIBILLA.ES

ALIMENTACIÓ

https://valledeltaibilla.es/
http://www.ccpae.cat
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LA CÀMARA OCULTAPedro Burruezo, Eco activista, director 
de The Ecologist, assessor de BioCultura, hor-
tolà i compositor redaccion@theecologist.net

CONSCIÈNCIA ECOLÒGICA

L’entitat de 
control i certifica-
ció dels aliments 
ecològics de Ca-
talunya (CCPAE) 
www.ccpae.org  ha 
celebrat els seus 25 
anys amb un acte 
en el que s’ha reco-
negut la bona feina 
feta per productors 
ecològics, elabora-
dors, organitzaci-
ons i entitats del 
sector i també a 
persones vinculades. Més de 300 
persones van omplir el Campus 
Ciutadella de la Universitat Pom-
peu Fabra, a Barcelona, el passat 
25 de octubre.

La directora tècnica del CCPAE, 
Núria Vallès va fer un recorregut 
per la història de la entitat des 
dels seus orígens, quan es va crear 
l’any 1994, fins a l’actualitat.  

El Consell Català de la Pro-
ducció Agrària Ecològica (CCPAE) 
ha treballat per “augmentar la 
confiança en la certificació ecològica 
i mantenir la credibilitat davant els 
mercats, alhora que treballar per ser-
vir els operadors i a la societat” com 
va apuntar el seu president el Sr. 
David Torrelles, qui va destacar la 

feina de l’entitat en garantir als 
consumidors aliments de la màxi-
ma qualitat, respectuosos amb la 
natura.

Durant l’acte es va entrevistar 
a Daniel Valls, operador i expresi-
dent del CCPAE; a Àngeles Parra, 
presidenta de l’Associació Vida 
Sana, i a Isidre Martínez, respon-
sable de producció ecològica del 
Departament d’Agricultura, i es 
van lliurar 26 reconeixements a 
persones, empreses i organitza-
cions pel seu compromís amb el 
sector ecològic, entre ells a la nos-
tra publicació Bio Eco Actual. La 
consellera d’Agricultura, l’Hono-
rable Sra. Teresa Jordà va tancar 
l’acte al final del qual es va oferir 
un còctel-sopar. n

Cada tres me-
sos, em submer-
geixo en un tema 
concret. Són els 
monogràfics de 
The Ecologist, la 
revista que coor-
dino. L’últim ha 
anat de plàstics. 
I, el penúltim, de 
la sisena. Sí, però 
no de la cadena 
televisiva, sinó de 
la sisena extinció. 
Són temes com-
plexos, profunds, 
que requereixen 
moltes reflexions.

El cas és que 
la Humanitat es 
troba davant d’un 
gran repte que ens 
implica a tots. A 
més de la crisi climàtica, molts 
altres problemes afins posen en 
perill la vida al planeta i, en con-
cret, la vida humana. Crec que les 
persones no són conscients del 
que s’acosta. Crec que la majoria 
dels meus conciutadans preferei-
xen no saber. Però el cas és que 
el punt de no retorn podria haver 
començat ja. Un gran desastre 
s’acosta. I en molt pocs anys...

Què fer? Cal seguir pressionant 

a les administracions tot el que pu-
guem. I, d’altra banda, tenir una 
vida conscient i responsable. Ha 
arribat l’hora que, si no som capa-
ços de salvar el planeta, sí puguem 
salvar la nostra ànima, almenys. 
I per a això cal tenir una vida en 
conseqüència. Visquem sent capa-
ços de fer el menor mal possible, 
multiplicant les forces benefacto-
res i aportant pau i compassió a un 
món que camina alegrement cap a 
l’autodestrucció...n

La sisenaActe per celebrar els 25 anys 
dels CCPAE

Enric Urrutia,
director,

bio@bioecoactual.com

123rf Limited©freehandz
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Pantone 3298C
Pantone 376C
PURE
NATUR
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Segueix a Biotona a        y        — www.biotona.es

100% purs “Raw” o “living” food Certificats biològics 
Certificats Vegan®  Sense gluten ni colesterol  Sense 

conservants, additius, potenciadors del sabor, colorants, 
edulcorants o agents de càrrega!

Superaliments Premium, Raw i certificats Biològics
Una manera deliciosa de concedir-se el seu estímul saludable diari

Bio Eco Actual ES.indd   2 5/12/18   10:50

ALIMENTACIÓ

https://www.biotona.be/es/
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COMERÇ JUST Paula Mª Pérez Blanco, Responsable Comunicació Fairtrade Ibèrica Periodista Especialitzada 
en Periodisme Cultural | @sellofairtrade | www.sellocomerciojusto.org

Quan reflexiono al voltant d’un 
tema transcendent o d’interès 
m’agrada començar per qüestionar 
diversos punts d’importància per 
poder anar fent un clar esquema 
mental que vagi aclarint i aplanant 
les qüestions que s’amunteguen en 
el meu pensament. I és així com he 
començat a embastar la qüestió a 
priori tan contradictòria que llanço 
al títol; la idea és preguntar-nos si el 
consum pot ser sostenible, si la sos-
tenibilitat connecta en algun punt 
amb el consum, i si veritablement 
pot existir alguna forma de consum 
sostenible o en vies de considerar-se 
així, bé per la seva naturalesa, per 
la seva producció o per la seva tipo-
logia.

Hi ha un sistema de comerç al 
que curiosament se sol denominar 
com alternatiu, segur que en alguna 
ocasió heu sentit parlar del Comerç 
Just i us ha generat certa confusió i 
fins i tot gran xoc, ja que el comerç 
en el seu màxim concepte s’hauria 
d’abanderar amb la justícia com gran 

estendard de seguretat col·lectiva, i 
sobretot tenint en compte que és una 
de les activitats amb més bagatge i 
recorregut, i que porta present en 
el nostre món milers d’anys. Però la 
realitat és ben diferent i o bé tenim 
consciència que la justícia i el comerç 
no poden ser alguna cosa alternativa 
o veritablement el planeta i sobretot 
les persones ho pagarem massa car.

El Comerç Just treballa per un 
sistema de comerç just, soste-
nible i responsable

Per això us convido a fer un pe-
tit i important exercici personal i 
col·lectiu que ens faci reflexionar 
sobre el consum, començant per 
nosaltres mateixos i la nostra forma 
de consumir i adquirir béns i serveis. 
És crucial que els consumidors esti-
guem implicats i tinguem criteri a 
l’hora de llançar-nos a consumir, a la 
vegada que posem fre a les nostres 
compres, especialment a la propera 
època nadalenca en què es produeix 
un notable increment en el consum. 

A més de ser capaços de discernir 
i identificar opcions de consum 
sostenible, com és el Comerç Just i 
especialment la gran diversitat de 
productes amb segell Fairtrade, ja 
que quan comprem un producte 
de Comerç Just Fairtrade ens estem 

assegurant que hi ha tot un esforç, 
voluntat, treball i control darrere per 
aconseguir que el comerç canviï les 
seves tornes i s’aconsegueixi la seva 
essència veritable, i que les persones 
i el planeta estiguem per sobre dels 
beneficis i interessos econòmics. n

Pot ser sostenible el consum?

ALIMENTACIÓ

WWW.FLORENTIN-BIO.COM

  

amb els millors ingredients...

LES AUTÈNTIQUES
TAPES MEDITERRÀNIES

©Fairtrade Internacional

https://www.florentin-bio.com/
https://sellocomerciojusto.org/es/
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Andrés Felipe González, Digital Media Coordinator.
IFOAM - Organics International. www.ifoam.bio ALIMENTACIÓ

El Dia Mundial de l’Alimentació, el 
16 d’octubre de 2019, IFOAM - Organics 
International va llançar Honest Food, 
una campanya digital amb l’objectiu 
d’inspirar els ciutadans a prendre 
millors opcions en quan als aliments, 
destacant els beneficis dels aliments 
ecològics, locals, estacionals i justos 
per a les persones i el planeta. Us de-
manem que us hi uniu per aconseguir 
que aquesta campanya sigui un èxit.

Siguem honestos

L’agricultura insostenible contri-
bueix a l’escalfament global, conta-
minant el sòl, amenaçant el medi 
de vida rural, així com la seguretat 
alimentària i nutricional.

Menjar amb res a amagar

Honest Food és el menjar sense res 
a amagar. I és una manera fàcil de fer 
el bé. Ha crescut en harmonia amb la 
natura. Paga als agricultors un preu 

just. És un aliment clar i senzill en el 
què pots confiar. És millor per a tu, el 
pagès i el planeta.

Orgànica: part de la solució

Un informe recent ha demostrat 
que l’agricultura orgànica pot ajudar a 
donar forma a una transició cap a sis-
temes alimentaris sostenibles i contri-
buir al desenvolupament sostenible.

Perquè això passi, demanem als 
responsables polítics:

• Desenvolupar polítiques que do-
nin suport a pràctiques agrícoles 
sostenibles, com ara l’agricultura 
orgànica, i abolir les subvencions 
perverses per a una agricultura 
industrial insostenible.

• Introduir mesures que milloren el 
benestar dels petits propietaris, 
així com l’establiment i l’enfor-
timent de cadenes de subminis-

trament d’ali-
ments curtes i 
la contractació 
pública d’ali-
ments produ-
ïts de forma 
sostenible.

• Dissenyar esquemes i programes 
nacionals que donin suport a cam-
panyes d’informació i sensibilitza-
ció per als ciutadans sobre opcions 
d’aliments saludables, sostenibles 
i responsables.

 Agricultura per al futur

Ben feta, l’agricultura pot contri-
buir a la seguretat alimentària i nu-
tricional, generar ingressos dignes i 
protegir el medi ambient. Ja podem 
veure com pot funcionar això en el 
nostre curtmetratge We Unite, on els 
agricultors ecològics comparteixen 
la seva visió del futur de l’alimenta-
ció i l’agricultura.

Com unir-se a Honest Food

• Vés a www.honestfood.bio/toolkit 
i descarrega els materials per com-
partir usant #eathonest.

• Si vols personalitzar el contingut, 
demana a www.honestfood.bio/con-
tacte els fitxers de disseny originals. 

• Comparteix els teus propis mis-
satges #eathonest destacant els 
motius pels quals hem de produir 
i consumir de forma responsable i 
sostenible.

Si vols obtenir més informació sobre 
la campanya, envia un correu a 
hello@honestfood.bio.n

És hora de #eathonest: Uniu-vos 
a la campanya The Honest Food

©IFOAM Campanya sensibilització Honewst Food

LOCALITZADA AMB

La fira internacional imprescindible per
a professionals del sector ecològic
Ecològic. Perquè t’importa.
Organic Food Iberia tindrà lloc els dies 3 i 4 de juny de 2020 a IFEMA, Feria de Madrid
Descobreix més informació a www.organicfoodiberia.com

Socialitza amb nosaltres:
Organic Food Iberia 
#OFI2020

@FoodIberia

Organic Food Iberia

Organic Food Iberia

@organicfoodiberia

ORGANITZAT PER:

OFI Half Page 253x160.qxp_Catalan  30/10/2019  12:23  Page 1
FIRES

https://organicfoodiberia.com/
https://www.ifoam.bio/
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SEGURETAT ALIMENTÀRIA Núria Arranz,
Enginyera tècnica industrial, Tecnòloga d’aliments

Laura I. Arranz,
Farmacèutica - Nutricionista

ALIMENTACIÓ

Unbenannt-2   6 02.04.19   15:12

www.gananutricion.es
info@gananutricion.es

La química dels aliments és un 
àmbit del coneixement que estudia 
el detall de les substàncies químiques 
que formen part dels productes ali-
mentaris ja sigui per la seva compo-
sició original, pels ingredients afegits 
o pels processos de preparació o pro-
ducció que es donen en ells. Inclou 
també el comportament d’aquestes 
substàncies durant tota la vida útil 
del producte, des de la fabricació o 
la seva recol·lecció fins a la pròpia di-
gestió en l’organisme, passant per les 
etapes d’emmagatzematge, proces-

sament, cuinat, envasat, etc. Això és 
important des d’un punt de vista de la 
salut ja que els químics poden ser des 
de nutrients fins a elements tòxics, 
passant per substàncies que poden 
ajudar a la conservació de l’aliment.

Tota la matèria és química, els 
compostos químics els trobem en tots 
els aliments de manera natural i la 
majoria són nutrients que complei-
xen una funció necessària en la nostra 
nutrició i salut. Els hidrats de carboni, 
els sucres, els greixos, les proteïnes, 
les vitamines, les sals minerals, la 
fibra, l’aigua i altres substàncies són 
necessaris per al nostre organisme. 
Aquests ingredients poden estar de 
forma natural en l’aliment o poden 
haver-se afegit o reduït o eliminat 
en un procés de producció per millo-
rar-ne les propietats nutricionals.

  Però en la indústria alimentària 
també poden afegir-se altres químics, 
diferents dels nutrients, que tenen un 
paper molt important en la producció, 
conservació i seguretat dels aliments. 
Aquestes substàncies químiques són 

els additius que tenen la 
funció de contribuir a la 
millora dels processos de 
producció, de la conser-
vació per incrementar la 
vida útil dels productes, 
fent-los més segurs i mi-
llorant l’aspecte i altres 
qualitats organolèptiques 
com el gust o l’olor .

En aquest sentit, els 
additius alimentaris són 
substàncies químiques 
que poden ser tant d’ori-
gen natural com artificial 
i que quan són afegides 
intencionalment als aliments és amb 
l’objectiu de realitzar alguna funció 
tecnològica. Per exemple, l’àcid cítric 
(E330) i l’àcid ascòrbic (E300) són 
químics naturalment presents en 
aliments com la llimona i la taronja, 
el segon, a més, és un nutrient (la 
vitamina C), però afegits intenciona-
dament en un aliment serveixen per 
conservar-lo millor. No obstant això, 
hi ha casos com l’àcid sulfúric (E513) 
que no és una substància nutricional 

ni naturalment present en aliments 
de manera significativa però que sí es 
pot utilitzar en dosis baixes per a la 
conservació de multitud de productes 
alimentaris.

Per descomptat, totes les substàn-
cies químiques que s’utilitzen estan 
autoritzades per al seu ús en aliments 
i s’han sotmès a una avaluació exhaus-
tiva de possibles riscos per a la salut. 
A Europa, l’EFSA (Autoritat Europea 

Química en els aliments

©Peggy Greb. La tècnica Ellen Turner mostra l’atmosfera 
modificada en paquets de pastanagues trituradesEls químics poden 

ser des nutrients 
fins a elements 

tòxics, passant per 
substàncies que 

poden ajudar a la 
conservació de 

l’aliment

https://vivani.de/en
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de Seguretat Alimentària) s’encarrega 
de realitzar aquestes avaluacions per 
determinar quines substàncies es po-
drien usar i en quins nivells, i després, 
la Comissió Europea decideix i regula 
el seu ús o prohibició.

En els aliments també podríem 
parlar de químics que es poden 
generar pels processos de cuinat o 
de fabricació o en casos d’una mala 
conservació i fins i tot per contacte 
amb materials inadequats. En aquest 
últim cas, els envasos han de ser sem-
pre “aptes per a ús alimentari” ja que, 
d’una altra manera, podríem trobar 
substàncies químiques no desitjades 
i fins i tot tòxiques, a causa de la 
migració d’aquestes substàncies des 
dels envasos fins l’aliment. I, d’altra 
banda, com les exigències del mercat 
són cada vegada més estrictes pel que 
fa a l’ús cada vegada més limitat dels 
additius alimentaris, s’està incremen-
tant l’ús dels anomenats “envasos ac-
tius”. Es tracta de materials destinats 
a ampliar el temps de conservació o 
millorar l’estat dels aliments enva-
sats. Estan dissenyats per incorporar 
deliberadament substàncies als 
aliments, per un procés que es diu 
migració positiva, o bé perquè absor-

beixin substàncies dels aliments, per 
un procés que es diu sorció i permea-
ció positives. En aquests processos hi 
ha sempre una migració controlada 
d’additius de l’envàs a l’aliment o 
d’altres substàncies de l’aliment a 
l’envàs. Un exemple d’aquest tipus de 
química pels sistemes d’envasat és el 
cas de l’atmosfera protectora que faci-
lita que a l’interior de l’envàs hi hagi 
menys quantitat d’aquest gas que, 

tot i que és vital per a nosaltres, oxida 
els aliments i permet el creixement 
d’alguns microorganismes que farien 
malbé el producte, comprometent la 
seguretat alimentària.

L’envasat en atmosfera protec-
tora (conegut per les sigles MAP de 
l’anglès modified atmosphere packaging) 
s’utilitza en productes com la carn, 
el formatge, la llet en pols, la pasta 

fresca, fruites i verdures, amanides i 
altres menjars preparats, peix i ma-
risc. Es tracta de substituir l’aire at-
mosfèric de l’interior de l’envàs amb 
una barreja de gasos que impedeix el 
creixement de bacteris i altres micro-
organismes i manté les característi-
ques de l’aliment, allargant així la du-
rada del producte. Aquesta barreja és 
a base de gasos normalment presents 
en l’atmosfera externa (sobretot oxi-
gen pur, diòxid de carboni i nitrogen), 
però en proporcions modificades 
segons el producte per complir amb 
les necessitats específiques de “respi-
ració” i conservació de cada aliment. 
Així, alenteixen l’envelliment del 
producte, reduint la pèrdua de color, 
olor i sabor, així com el creixement de 
floridures, bacteris i altres microorga-
nismes.

Així, en alimentació com en al-
tres àmbits de la vida i la matèria, 
tot és química, i això no és positiu 
ni negatiu, el realment important 
és conèixer quines substàncies són 
alienes als aliments i potencialment 
perjudicials per a poder-les evitar tot 
el possible, tant les empreses com els 
consumidors en el global de la seva 
alimentació.n

©Creative Commons
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La contaminació que ens arriba dels transgènics
La pol·linització natural de les 

plantes es produeix per la transfe-
rència o intercanvi del pol·len de les 
flors, segons ens explicaven els llibres 
de biologia d’educació primària. La 
pol·linització creuada, més en con-
cret, és el transport del pol·len d’una 
planta a una altra en espècies en què 
les flors de sexes masculí i femení no 
es troben separades.

A la natura, aquest procés es pro-
dueix principalment per l’acció dels 
insectes pol·linitzadors i el vent, i pot 
ser determinant en la qualitat i quan-
titat dels cultius.

Amb l’aparició dels vegetals trans-
gènics (organismes genèticament 
modificats, OGM) la pol·linització 

creuada ha pres un nou camí ja que 
el pol·len de les noves varietats pot 
arribar a les plantes convencionals (o 
naturals) i modificar la seva genètica. 
A més de la pol·linització creuada 
durant el cultiu, hi ha moltes altres 
etapes de la cadena alimentària en 
la qual es pot produir contaminació 
procedent d’organismes transgènics, 
des del transport i l’emmagatzematge 
de grans fins a les etapes de processat.

Alguns experts consideren que 
en la fase de cultius es poden posar 
en pràctica mesures de control i aï-
llament per evitar aquest fenomen 
conegut també com a transferència 
genètica, garantint la coexistència 
dels cultius de plantes convencionals 
i les varietats transgèniques.

De fet, a la Unió Europea i en altres 
molts països hi ha normatives que es-
tableixen les condicions de separació 
física i barreres per reduir la pol·linit-
zació creuada (o contaminació) entre 
aquests dos tipus de vegetals.

A la pràctica, la coexistència entre 

transgènics i no transgènics és molt 
més difícil del que es creia, sobretot 
quan els perjudicats són els agricul-
tors compromesos amb la producció 
ecològica.

Durant els últims anys, a Espanya 
s’han dut a terme alguns estudis que 
mostren la complexitat d’aquesta 
pretesa coexistència, el primer i pot-
ser més important dels quals va ser 

publicat el 2008 a la revista Journal of 
Agricultural and Environmental Ethics 
per Rosa Binimelis, en aquella data in-
vestigadora de l’Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals (ICTA) en el 
projecte europeu ALARM.

Els primers cultius transgènics 
van ser autoritzats a Espanya el 1998, 
seguint la legislació aprovada per la 
Unió Europea. A la pràctica fins ara 

Greenpeace©Creative Commons
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només s’ha cultivat a Espanya una 
varietat transgènica, el blat de moro 
Bt (MON 810, patentat per la compa-
nyia Monsanto). Encara que només es 
poden trobar extensions importants 
d’aquesta varietat transgènica en 
camps de comunitats com Andalusia, 
Aragó o Catalunya, la pràctica ha 
demostrat que la coexistència en el 
cas concret del blat de moro pràctica-
ment és inexistent.

Segons explicava la investigadora 
Rosa Benimelis en un article publicat 
el 2007 (Deu anys de transgènics a 
Espanya: La impossible coexistència), 
“la introducció d’OGM ha suposat, 
en primer lloc, una retallada a la 
llibertat d’escollir productes no trans-
gènics tant en el camp com al plat. 
Actualment és extremadament difícil 
aconseguir pinso no modificat genè-
ticament pel fet que la immensa ma-
joria de cooperatives on es produeix 
blat de moro modificat genèticament 
no separa les seves línies de produc-
ció a causa de la no diferenciació de 
preus, amb grans repercussions per 
als agricultors que no produeixen 
transgènics en zones on aquests pre-
dominen i que volen mantenir la seva 
producció lliure de transgènics”.

Rosa Benimelis, en l’actu-
alitat investigadora de la 
Càtedra d’Agroecologia i 
Sistemes Alimentaris de 
la Uvic-UCC, explicava que 
existien “nombrosos casos 
de contaminació que han 
estat reportats per ONGs, 
sindicats i comitès de certifi-
cació d’agricultura ecològica a 
l’estat espanyol des de 2001 al 
llarg de tota la cadena alimen-
tària”, aportant per a això una 
relació de casos i denunciant 
que “de moment el govern no 
ha reconegut aquests casos, ni 
ha dut a terme cap estudi sistemàtic 
per analitzar l’abast de la situació”.

En un sentit molt semblant, el 
2015, el president del Consell Català 
de la Producció Agrària Ecològica 
(CCPAE), Daniel Valls, va comparèixer 
a la Subcomissió d’estudi dels trans-
gènics del Parlament de Catalunya 
per explicar els problemes del sector 
de producció ecològica provocats per 
els cultius de blat de moro transgènic.

Davant l’expansió del blat de moro 
Bt, els escassos productors de blat de 
moro ecològic que es resisteixen a 

desaparèixer es veuen obligats “a 
sembrar més tard per no coincidir 
amb l’època de floració del blat de 
moro transgènic, amb la consegüent 
baixada de producció, i sense que 
això garanteixi que no es produeixi 
la contaminació”, segons va explicar 
Valls en seu parlamentària.

Els problemes de contaminació 
s’estenen a les fàbriques de pinsos 
que processen blat de moro de les 
dues procedències i obliguen a pren-
dre mesures de neteja que encareixen 
el producte dels agricultors ecològics, 
recordava Valls.

Les explicacions del 
president del CCPAE i els 
treballs de Rosa Benimelis 
deixen en evidència que a 
les zones en què s’ha estès 
el cultiu de blat de moro 
transgènic han anat desa-
pareixent els conreus de 
blat de moro convencio-
nals o de producció ecolò-
gica, i no necessàriament 
perquè els agricultors 
estiguin convençuts dels 
avantatges dels trans-
gènics sinó simplement 
perquè en la pràctica es 

converteixen en una competència 
deslleial que fa impossible seguir 
conreant un altre tipus de blat de 
moro.

Igual que feia l’article de Benime-
lis, la Societat Espanyola d’Agricul-
tura Ecològica va publicar el 2005 
un informe sobre coexistència de 
cultius convencionals i transgènics 
amb una llista en la que van incloure 
una vintena de “casos i sospites” de 
contaminació per transgènics a Na-
varra, Aragó , Catalunya, Castella-la 
Manxa, Andalusia, Extremadura, 
Madrid i País Basc.n

Guillaume De Cropd©Creative Commons
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El plàstic és un dels materials que 
més i millor ha permès el desenvolu-
pament de la societat moderna. Amb 
ell s’han aconseguit la transformació 
industrial i un desenvolupament 
tecnològic que eren impossibles i in-
abastables abans de la seva invenció. 
La indústria del plàstic s’inicia en 
les albors del segle XX amb el des-
envolupament dels primers plàstics 
termostables per Baekeland, allà per 
l’any 1909. I des d’aquest instant el 
plàstic s’ha convertit en un material 
important per a la nostra economia 
i omnipresent a la nostra vida quo-
tidiana. Un material versàtil que té 
múltiples funcions i permet abordar 
els reptes a què s’enfronta la nostra 
societat. Són indispensables en tots 
els sectors econòmics, en els mitjans 
de transport, com a béns de consum, 
en l’alimentació, formant part dels 
envasos que permeten aïllar el men-
jar i garantir la seguretat alimentària, 
i en medicina, on s’utilitzen materials 
plàstics biocompatibles que perme-
ten salvar vides.

La indústria del plàstic a la UE 
dóna feina a 1,5 milions de persones 
i genera una facturació de 350.000 
milions d’euros. El 2020 s’espera que 
arribi als 560.000 milions d’euros a 
nivell global. Un sector en imparable 
expansió que el 2015 va fabricar 322 
milions de tones de plàstic, en la seva 
immensa majoria productes d’un sol 
ús que són retirats immediatament 
per produir-los de nou, amb el conse-
güent increment dels beneficis econò-
mics. Un enfocament empresarial no 
circular la conseqüència directa del 
qual és produir immenses quantitats 
de residus que danyen la salut de 
les persones i creen problemes en el 
medi ambient que els rep. A Europa 
es generen 25,8 milions de tones de 
residus plàstics cada any. Únicament 
el 30% d’aquests residus es recull a Eu-
ropa per al seu reciclatge o s’envien 
a tercers països perquè el portin a 
terme. El reciclatge continua sent mi-
noritari, ja que la demanda de plàstics 
reciclats representa al voltant del 6% 
de la demanda de plàstics a Europa. La 

resta dels residus plàstics generats, el 
70%, acaben la seva vida en abocadors 
o com a matèria primera en processos 
d’incineració. Allargar la vida útil dels 
productes plàstics és imprescindible 
per assolir la sostenibilitat d’aquests 
materials, una tasca complexa que 
requereix la cooperació dels produc-
tors, distribuïdors, minoristes i con-
sumidors.

A Europa s’ha començat a 
prendre decisions per eliminar 
els plàstics d’un sol ús. 

La Comissió Europea ha presentat 
una proposta que té com a objectiu 
eliminar aquest tipus de plàstics, 
buscant per a això desenvolupar 
alternatives més sostenibles. També 
pretén que els fabricants de plàstics 
d’un sol ús siguin corresponsables i 

Estratègies efectives per minimitzar 
els residus plàstics

123rf Limited©David Pereiras Villagrá
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ajudin a sufragar part de les despeses 
de la gestió i neteja que els seus resi-
dus generen.

Alternatives sostenibles als 
plàstics tradicionals existeixen. Es 
produeixen plàstics la base dels 
quals són altres matèries primeres 
diferents al petroli, com els plàstics 
de base biològica o els plàstics pro-
duïts a partir de diòxid de carboni o 
metà. Aquests materials ofereixen 
les mateixes característiques i fun-
cions, però no comporten els severs 
impactes ambientals que la fabricació 
tradicional té. Una forma intel·ligent 
i innovadora d’eliminar els residus 
és tornar-los a convertir en petroli 
que al seu torn pugui ser utilitzat. És 
un procés tremendament eficient i 
econòmicament viable, un quilogram 
de plàstic produeix aproximadament 
un litre de petroli, que permet abor-

dar el problema dels residus plàstics 
mitjançant un enfocament rendible i 
crea de nou matèria primera.

L’assignatura pendent que ha 
d’aconseguir la nostra societat 
és arribar a taxes de reciclatge 
del 100%. 

És imprescindible intensificar el 
reciclatge i desenvolupar tècniques 
que permetin millorar la seva qualitat. 
S’ha de canviar el model productiu de 
manera que es garanteixi l’absència 
total d’aquests residus en el medi 
ambient, aconseguint importants 
beneficis ambientals i econòmics. 

Per aconseguir aquest objectiu tan 
ambiciós cal millorar la forma en què 
els plàstics i els seus articles són dis-
senyats, produïts, usats i gestionats al 
llarg de tota la seva vida útil. Les ac-
cions concretes que s’han d’empren-
dre per aconseguir-ho necessiten de 
la millora del disseny dels productes 
que els facin més reciclables, integrar 
en la seva producció més percentatge 
de plàstics reciclats, i recollir, classifi-
car i tractar correctament els residus 
plàstics. Tot això garantirà matèria de 
qualitat per a la indústria del plàstic. 
Per aconseguir l’objectiu és necessari 
ampliar i modernitzar la indústria de 
classificació, de manera que permeti 

major capacitat de reciclatge, i crear 
mercats viables per als plàstics reci-
clats i els plàstics renovables.

Es tracta de donar pas al desen-
volupament d’una economia 
circular del plàstic. 

I tot seran guanys. Obtindrem 
plàstics exactament igual de funcio-
nals que els aconseguits directament 
del petroli, però amb la diferència 
que tindran un impacte ambiental in-
finitament menor. L’adopció d’aquest 
model sostenible ajudarà a disminuir 
la nostra dependència dels combus-
tibles fòssils. El desenvolupament 
tecnològic en el sector ja permet 
eliminar plàstic de forma compatible 
amb el medi ambient, i les polítiques 
globals que s’estan implementant 
tenen com a finalitat assegurar que 
les empreses rendeixin comptes per 
les deixalles de plàstics que van in-
closos en gairebé tots els productes. 
Per moltes noves tecnologies d’elimi-
nació que aconseguim desenvolupar, 
sempre és més útil i econòmic evitar 
la producció d’elements plàstics la 
vida útil dels quals és tan curta que 
es converteixen en un residu just des-
prés d’usar-los.n

123rf Limited©Apichon Pechnun
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L’ésser humà té tan sols 7 mi-
lions d’anys d’història i més del 99% 
d’aquesta, l’hem passat en entorns 
naturals. Per això estem adaptats a la 
Natura.

El nostre cos ve d’una evolució 
biològica de la terra i, com aquesta, 
estem constituïts d’una part sòlida, 
una altra líquida, una altra gasosa i 
una altra electromagnètica. Per viure, 
necessitem no només aliment sòlid, 
sinó també aigua, aire i energia. Per 
això els aliments que ingerim, l’aigua 
que bevem, l’aire que respirem i les 
radiacions i ecosistemes en els quals 
vivim incideixen directament en la 
nostra salut.

Quan parlem d’una medicina que 
contempla l’ésser humà de manera 
integral, és fonamental tenir en 
compte tots aquests factors i contem-
plar la malaltia com una part de la 
salut que està expressant una adap-
tació als canvis de l’entorn per tal 
de sobreviure. El nostre cos ens està 

parlant. No es tracta per tant d’elimi-
nar símptomes, que per descomptat 
caldrà atendre i pal·liar, sinó també 
d’atendre què està originant aquesta 
manifestació de l’adaptació, que és 
la malaltia. Escoltar el nostre cos i el 
nostre medi ambient és un pas indis-
pensable per començar-se a curar. És 
al mateix temps indispensable practi-
car la prevenció prenent consciència 
de la importància d’uns hàbits de vida 
saludable i d’un respecte a la nostra 
mare Terra que és la que ens alimenta 
i ens dóna aixopluc.

Ja hem parlat de la respiració i de la 
importància d’aquesta en, la que s’ha 
denominat, la “medicina del bosc”. 
Al Japó “la medicina forestal” és una 
subespecialitat de salut pública que 
s’encarrega d’estudiar els beneficis 
en la salut del “Shinrin yoku” (banys 
de bosc) i l’exposició a la natura. Com 
comentàvem, el Japó és un dels paï-
sos que més estudis ha realitzat en 
aquest camp, però aquí a Espanya, 
segon país del món i pioner a Euro-

pa en introduir els “banys de bosc”, 
també s’han dut a terme nombroses 
investigacions de la mà del conegut 
com a Mestre Samurai Spain, que és un 
referent a nivell internacional, per 
ser l’única persona en aquest camp 
que resideix de manera permanent 
en un bosc (situat a la regió muntan-
yenca de Ronda, a Màlaga). Allà porta 

realitzant estudis d’investigació des 
de fa més de 10 anys. És fundador 
de (ASEUSY) Associació Europea 
Shinrin-Yoku (associació sense ànim 
de lucre que defensa la Medicina de 
Bosc com a teràpia preventiva natu-
ral i tradicional) i president de (IFM) 
“International Forest Medicine”, 
que compta amb un departament 

Shinrin Yoku (II): El bosc com a medicina per a 
l’ésser humà i per al planeta

123rf Limited©Jozef Polc
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www.dietisa.com
Segueix-nos a

3 Extracte sec de baies de 
    Maqui MaquiBright®

3 Extracte sec de nabius

3 Vitamines A i B2

3 Zinc

NOU

1 al dia

El trobaràs a botigues de dietètica i herboristeria.
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MEDICINA INTEGRATIVA

d’investigació amb col·laboradors 
reconeguts a nivell nacional i inter-
nacional. El IFM treballa per “sensibi-
litzar i responsabilitzar les persones 
en que promoguin i participin en 
iniciatives de desenvolupament per a 
la conservació i l’amor per la natura”. 
Segons Samurai Spain, “la creació 
d’IFM International Forest Medicine 
©, va ser clau per a les estratègies de 
potenciació dels recursos naturals, 
mantenint diferents programes que, 
des de l’àmbit regional, nacional i 
internacional, han permès intercan-
viar experiències, idees i projectes 
entre institucions i professionals com 
biòlegs, científics, etc. amb l’objectiu 
d’ampliar dades sobre els temes rela-
cionats amb la Naturalesa, sempre a 
través de bases científiques, centres 
de documentació i organismes inter-
nacionals”.

Entre les investigacions recents 
més importants hi ha l’estudi de 
les fitoncides (també denominades 
fitoncidios i phytoncides) i la seva 
influència en el sistema immunita-
ri. Aquests compostos volàtils (dels 
quals se’n coneixen més de 5000) són 
emesos pels arbres i són els princi-
pals responsables d’aquest efecte 

beneficiós sobre el 
sistema immunitari, 
ja que impedeixen 
el desenvolupament 
de microorganismes 
patògens. “Són els 
antibiòtics naturals”, 
explica Samurai 
Spain, “s’han realit-
zat experiments amb 
diversos compostos 
aromàtics naturals, 
com els pinens, li-
monens, el cedrol o 
els isoprens; alguns 
d’ells són coneguts 
pel seu efecte antimi-
crobià i supressor de 
tumors. En general, 
aquests compostos 
volàtils que emanen les espècies de 
boscos primaris i madurs (d’arbres 
més grans i antics) defensen a les 
plantes dels voltants dels bacteris, 
els fongs i els insectes. S’ha compro-
vat que penetren en el cos humà a 
través dels pulmons i la pell, maten 
i inhibeixen el desenvolupament de 
microbis patògens, el protegeixen 
de malalties infeccioses i embalsa-
men els teixits. A més, normalitzen 
el ritme cardíac i la pressió arterial, 

participen activament en el metabo-
lisme i tenen un efecte positiu en el 
cervell humà. Les persones que viuen 
en àrees forestals són molt menys 
susceptibles a les malalties del tracte 
respiratori superior en comparació 
amb els residents urbans”.

Altres de les investigacions han 
detectat que les fulles de les plantes, 
amb l’acció de la llum solar emeten 
electrons que ionitzen l’aire circum-

dant, la qual cosa és molt 
beneficiósa per a la salut de 
l’ésser humà. “S’ha vist”, 
diu Samurai Spain “que en 
un centímetre cúbic d’aire 
de bosc hi ha 20 mil ions 
negatius mentre que a 
les ciutats industrials, en 
locals abarrotats, la seva 
concentració varia entre 
100 i 500 només”. Prope-
rament està previst que es 
faci públic el resultat d’un 
estudi realitzat durant tres 
anys, sobre tot el procés 
en dones gestants i la seva 
influència directa.

Segons la UNESCO i 
l’OMS, els arbres, entre 

altres funcions, produeixen matèria 
orgànica, augmenten la permeabilitat 
del terreny, contribueixen a conser-
var les conques hídriques, milloren la 
qualitat de l’aigua i del sòl, preserven 
la biodiversitat i eviten l’erosió i les 
inundacions.

Tenir cura dels nostres boscos i el 
medi ambient és una obligació, un 
deure i una necessitat, si volem tenir 
cura del planeta i de la nostra salut. n

123rf Limited©lightfieldstudios
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S’acosta l’estació més freda de 
l’any i cal preparar al cos per dins i 
per fora per evitar virus oportunis-
tes, especialment relacionats amb 
les vies respiratòries, com els refre-
dats o les grips.

De la mateixa manera que ens 
anem abrigant a mesura que va fent 
més fred, l’adaptació interna a les 
baixes temperatures s’ha d’anar 
fent de manera gradual, fins i tot 
abans que el fred envaeixi el nostre 
organisme.

Per això, és important ja des del 
final de l’estiu anar limitant els ali-
ments crus i anar incorporant cre-
mes, plats de cullera i coccions dels 
diferents aliments de temporada.

Els imprescindibles d’hivern

Al rebost no poden faltar alguns 
aliments i plantes per donar-nos 
suport durant els mesos més freds 
amb grans propietats i beneficis per 
a la nostra salut:

• Gingebre: és una arrel que ens 
ajudarà a escalfar el cos des de 
l’interior, activa la circulació i 
estimula la immunitat. El podem 
afegir als nostres brous, cremes, 
cocció de llegums o fer una infu-
sió.

• All: conté principis actius, princi-
palment compostos fenòlics amb 
propietats antibiòtiques. L’all cru 
picat o tallat estimula el sistema 

immune. Així que no pot faltar 
una picada d’all i julivert per so-
bre dels teus plats.

•  Ceba: gràcies al seu contingut en 
compostos ensofrats té efecte an-
tisèptic i antibiòtic. A més, ajuda 
a eliminar mucositats sent útil 
per a refredats, tos i grip.

• Llimona: és antisèptica i antiin-
flamatoria. Una llimonada amb 
pell és útil per refrescar l’organis-
me en processos febrils i ajuda a 
la regeneració dels glòbuls blancs. 
Aporta vitamina C, antioxidants i 
bioflavonoides.

• Algues: podem afegir alga kombu 
i wakame als nostres brous per 
aportar un extra de minerals i 
nodrir els nostres ronyons, els 
òrgans que tenen correspondèn-
cia amb l’hivern segons la medi-
cina tradicional xinesa. També 
és important disposar de l’alga 
cochayuyo, que ajuda a fluïdificar 
el moc.

• Bolets shiitake: són molt apreci-
ats per les seves propietats modu-
ladores del sistema immune. Són 
molt versàtils. Els podem afegir a 
sopes, estofats, risottos, llegums, 
a la planxa, etc.

• Farigola: té propietats antibiò-
tiques, antivirals, antitussígenes 
i expectorants. És molt útil per 
alleujar infeccions respiratòries. 
Es pot anar prenent en infusió 

durant tot el dia o preparar una 
deliciosa sopa de ceba i farigola.

Suplementació

A l’hivern tenim uns requeri-
ments augmentats de vitamina C 
i és més que probable que baixin 
els nostres nivells de vitamina D 
perquè es sintetitza per l’exposició 
solar. Aquests dos suplements ens 
seran de gran ajuda:

Vitamina C: aquesta vitamina 
està implicada en nombrosos pro-
cessos, destacant la seva participació 
en el sistema immune. Per aquesta 
raó hem d’assegurar la seva aporta-
ció durant els mesos més freds de 
l’any. És molt útil per a combatre 

refredats o qualsevol altra infecció. 
Les persones fumadores haurien de 
prendre-la durant tot l’any perquè 
estan exposades a una oxidació 
diària i la vitamina C protegeix les 
cèl·lules enfront l’estrès oxidatiu i 
l’avanç dels radicals lliures. Viridian 
l’ofereix en format d’Ester-C, que és 
més absorbible a l’estómac.

Vitamina D: està implicada en 
múltiples funcions com millorar la 
sensibilitat a la insulina, contribuir 
a la salut òssia, regular la microbio-
ta intestinal, immunomoduladora o 
antidepressiva, entre moltes altres. 
Viridian ofereix la vitamina D3, que 
és més biodisponible. És aconse-
llable prendre-la amb una mica de 
greix perquè s’absorbeixi millor.n

Prepara’t per a l’hivern

123rf Limited©Katerina Solovyeva
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L’OPINIÓ DE L’ESPECIALISTAMaribel Saíz Cayuela, Llicenciada en Ciències biològiques, 
PGD. Dietètica i nutrició, bio@bioecoactual.com

El Saüc és una espècie perenne 
i arbustiva nativa d’Europa, que es 
troba de forma natural dispersa en 
vorals de boscos humits, associada 
en general a cursos d’aigua. Es tracta 
d’una planta àmpliament conreada 
per a ús ornamental i també per a 
la producció dels seus fruits que són 
baies globuloses de color blau-vi-
olaci, comestibles sempre que es 
recol·lectin madures i s’eliminin les 
seves llavors, ja que aquestes poden 
presentar certa toxicitat. Per tant, 
no és convenient consumir les baies 
verdes ni les llavors del fruit madur. 
Quan les baies estan madures es re-
cullen des de finals d’estiu i durant la 
tardor, donant-los un ús culinari per 
preparar melmelades i postres; en la 
medicina tradicional també s’usen 
per a l’elaboració de xarops per tal 
d’alleujar la tos i la bronquitis. A 
partir del suc de les baies, premsades 
i eliminades les seves llavors, es re-
alitzen concentrats i extractes per a 
un ús medicinal. Les baies són molt 
nutritives, la seva coloració és de-
guda a la seva elevada concentració 
en antocianidines, substàncies d’un 

gran valor antioxidant, a més conte-
nen calci, magnesi, ferro i vitamines 
C, B1, B2, B3 i B7, així com els oligo-
elements manganès i zinc .

Diferents estudis científics han 

posat de manifest que el suc de les 
baies de Saüc, a més d’ajudar a la 
reparació de la mucosa respiratòria 
durant el refredat, posseeix també 
propietats anti-gripals, com ha pro-
vat recentment un estudi científic 

publicat al Journal of Functional Foods, 
dut a terme a la Universitat de Syd-
ney (School of Chemical & Biomolecular 
Engineering).

Els efectes s’atribueixen a un 
dels seus compostos principals: la 
cianidina 3 –glucòsid, que exhibeix 
múltiples accions contra la infecció 
pel virus de la grip. Les baies de Saüc 
han demostrat un lleu efecte inhibi-
dor en les primeres etapes del cicle 
del virus de la grip, però un impacte 
considerablement més fort en la 
fase posterior a la infecció, posseeix 
a més propietats moduladores dels 
mediadors de la inflamació i que 
bloquegen les glicoproteïnes virals, 
responsables tant de la unió viral, 
com de l’entrada en la cèl·lula hoste, 
reduint així la replicació viral.

El consum adequat d’aquest fruit 
vermell, pertanyent a la flora Euro-
pea, a més d’actuar contra el virus 
de la grip, pot ajudar-nos a enfortir 
la resposta immune i a afavorir la 
reparació de la mucosa respiratòria 
durant el refredat. n

Baies de saüc. Coneix les seves propietats anti-gripals

123rf Limited©Anastasiia Stiahailo

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

https://www.d-intersa.com/


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

www.bioecoactual.com

Desembre 2019 - Núm 73

L’OPINIÓ DE L’ESPECIALISTA Montse Escutia, Co-fundadora del Projecte Xarxa Ecoestética 
Associació Vida Sana |  www.ecoestetica.org

3 propostes de cosmètica ecològica 
i sostenible per regalar

Amb oli i pètals de 
Calèndules ecològiques

Sabó de

CALÈNDUL A
ECOLÒGIC

HIDRATANT

PELLS SEQUES O SENSIBLES

Fórmula HIDRATANT, de textura 
SUAU i DELICADA, a força d’oleat 
de calèndula, oli d'oliva verge 
extra, mantega de coco, mantega 
de karité i vitamina E.

Elaborat amb oleat de Calèndula 
de PRODUCCIÓ LOCAL 
-Kilòmetre zero-, que obtenim a 
partir de les calèndules recollides 
en els nostres cultius ecològics 
certificats a Cantàbria.

Les calèndules són recollides i 
processades immediatament, el que ens 
permet conservar totes les seves 
propietats. Després d'una maceració 
artesanal, aconseguim un OLEAT 
ECOLÒGIC DE CALÈNDULA únic, la 
joia cosmètica del nostre laboratori, i 
base d'aquest extraordinari sabó.

  

 

SABÓ DE CALÈNDULA ECOLÒGIC
HIDRATANT

PELLS SEQUES O SENSIBLES
 

Amb oli i pètals de Calèndules ecològiques
 

COSMÈTICA

Arriba el Nadal i ens trobem de nou en 
una època entranyable per una banda, 
plena de bons desitjos i felicitat i, per 
l’altra, amb la sensació d’estar immer-
sos en una espiral de consumisme. Per 
sort trobem al mercat opcions de regals 
que ens reconcilien amb la nostra mala 
consciència doncs amb la nostra com-
pra estem donant suport a projectes 
amb gran valor ambiental i social.

El sector de la cosmètica forma part 
del top 3 de regals més venuts durant 
el període nadalenc. Comprar una am-
polla de perfum o una caixa de maqui-
llatge és una opció fàcil que fem servir 
molts de nosaltres. La cosmètica eco-
natural ha crescut molt en els darrers 
anys i trobem alternatives per a tots 
els gustos i butxaques. Això sí, per tal 
d’estar segurs que triem la millor opció 
hem d’optar per cosmètica certificada. 
Malauradament la falta d’una legisla-
ció que reguli el que es pot anomenar 

cosmètica natural fa que ens trobem 
al mercat opcions que es vénen com a 
tal però que de natural i ecològic tenen 
ben poc.  No és estrany veure productes 
cosmètics amb percentatges molt pe-
tits d’ingredients ecològics, ben desta-
cats a l’etiqueta, i amb una formulació 
feta principalment a base d’ingredients 
sintètics generant d’aquesta manera, 
amb pràctiques comercials poc ètiques, 
gran confusió entre els consumidors.

BioVidaSana, Cosmos i Natrue són les 
tres certificacions de cosmètica econa-
tural més difoses al mercat nacional tot i 
que n’hi ha d’altres. Els criteris emprats 
per a certificar un producte són molt 
similars encara que cadascuna té les 
seves peculiaritats. El consumidor que 
vulgui estar ben informat haurà de fer 
una mica de recerca o posar-se en mans 
dels professionals que regenten les cada 
cop més nombroses botigues especialit-
zades en cosmètica econatural, ja sigui 
amb venda presencial o on line.  

Faig tres propostes de productes cosmè-
tics econaturals que poden ser un bon 
regal per a aquestes festes.

Un perfum ecològic

Per Nadal el 50% de la cosmètica que es 
ven correspon a perfums. Sota el terme 
fragància que trobem a l’etiqueta dels 
perfums i colònies s’amaguen moltes 
substàncies amb un alt potencial irri-
tant i al·lergènic i poden provocar efec-

tes adversos com mal de cap i afeccions 
a les vies respiratòries i, a la llarga, po-
den desencadenar asma o Sensibilitat 
Química Múltiple (SQM). Sense oblidar 
que alguns compostos sintètics són dis-
ruptors hormonals. Així que triar algun 
dels perfums o colònies certificades és 
una opció que vetlla per la salut de la 
persona a la que oferim el nostre regal. 

Cosmètica decorativa ecològica

La cosmètica decorativa la fem servir 
en llocs molt sensibles com els ulls o els 
llavis i, tot i així, conté molts ingredi-
ents sintètics per a fer-la més brillant o 
duradora. Les alternatives econaturals 
potser no duren tant però són molt 
més segures i trobem pintallavis amb 
formulacions que fins i tot permeten 

que ens els mengem sense cap risc. 
L’evolució del mercat ens ofereix una 
gama cada cop més àmplia de marques 
i productes per donar resposta a les de-
mandes del mercat sense posar en risc 
la salut.

Cosmètica sense plàstic

És una opció molt de moda. Avui en dia 
és fàcil trobar xampú sòlid, sabó sòlid, 
dentífric sòlid, etc. per tal d’evitar l’ús 
d’envasos sovint de plàstic. Hi ha mol-
tes opcions al mercat però hem de triar 
sempre opcions certificades doncs per 
a aconseguir que siguin sòlids es fan 
servir alguns ingredients poc recoma-
nables i és un tipus de cosmètica que 
sempre es ven com a “ecològica” pel fet 
de reduir l’ús del plàstic.n
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BioVidaSana, Cosmos 
i Natrue són les tres 

certificacions de 
cosmètica econatural 
més difoses al mercat 
nacional, tot i que n’hi 

ha d’altres
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COSMÈTICAClara Bosch, Enginyera i Màster en cosmètica i dermofarmàcia
comunicacion@naturcosmetika.com | www.naturcosmetika.com

Perfums BIO per 
aquestes festes

Fragància equilibrant amb múltiples matisos, espurnejants i alegres, 
amb notes fresques i florals. Amb olis essencials de ylang-ylang i 
petitgrain que reforcen la positivitat i el benestar. Per a una dona amb 
caràcter a la recerca de llibertat.

10ml50ml www.naturabiocosmetics.com

Perfum Bio 100% natural
amb propietats beneficioses

NOUS

Amb alcohol Bio, aigües florals i olis essencials Bio

Colecció Prestigi

Anunci bio eco actual EDP La boheme 2019 CAT.indd   1 5/11/19   15:57

COSMÈTICA

Des de fa dècades el perfum es man-
té en la llista dels productes més rega-
lats per Nadal. Concretament a l’any 
2018 eren al nombre tres del rànquing 
dels regals més comprats a Espanya, 
tant en dones com en homes.*

A la fi de segle XVIII els perfums 
s’elaboraven a partir de matèries 
primeres procedents de l’extracció 
de plantes, com l’espígol, el gessamí 
o la rosa. A principis del XIX es van 
incorporar les primeres fragàncies 
sintètiques per afegir notes brillants 
als perfums naturals i el seu ús es 
va popularitzar en la indústria, per-
metent que així el perfum arribés 
al mercat de masses. Actualment 
els perfumistes tenen més de 3.000 
molècules sintètiques per crear els 
seus perfums, en comparació amb 
els aproximadament 500 ingredients 
naturals existents.

Els perfums naturals i Bio solen 
ser fórmules més simples pel fet que 
no hi ha tantes opcions disponibles, 
però les seves combinacions aromà-
tiques poden ser igual de complexes, 
agradables i sofisticades que el dels 
convencionals, a més de ser més 
respectuoses. Una de les formes més 
comunes d’obtenir els perfums natu-
rals és a través de la combinació d’olis 
essencials. La olfacteteràpia utilitza el 
poder d’aquests olis per a regular les 
emocions de forma positiva.

Els perfums solen tenir unes notes 
de sortida, unes notes mitjanes o cor 
i unes notes baixes o de fons, que són 
les que perduren en la pell al llarg de 
les hores. Aquestes diferents notes 
constitueixen la piràmide olfactiva del 
perfum. En l’esglaó més alt trobem els 
acords de sortida, els que primer olo-
rem i que duren aproximadament uns 
30 minuts a la pell. Les notes altes més 
comuns en els perfums naturals i Bio 
són les notes de llimona, bergamota o 
romaní. En el següent nivell hi trobem 
les notes cor o mitjanes, que constitu-
eixen la part central d’un perfum, que 
apareixen als 30 minuts i poden durar 
unes 4 hores. Exemple d’aquestes 
notes mitjanes en els perfums natu-
rals i bio són les de rosa, de clau o de 
ylang-ylang. Finalment hi ha les notes 
més baixes, que són les menys volàtils 
i acostumen a ser les més afustades. 
Són les notes que queden a la pell en-
tre 1 i 24 hores, com ara el sàndal o el 
pàtxuli. Coneixent aquesta piràmide 
podem apreciar millor la complexitat 
d’aquestes creacions.

Un altre ingredient imprescindible 
és l’alcohol, ja que ajuda a alliberar les 
substàncies en les fragàncies de mane-
ra uniforme i s’evapora ràpidament 
en contacte amb la temperatura de la 
pell. L’alcohol en els perfums naturals 
s’obté de la fermentació de matèries 
primeres vegetals com el blat o la 
remolatxa. I si el blat o la remolatxa 

és de cultiu bio, sense pesticides, es 
considera que l’alcohol és Bio. Mentre 
que els perfums convencionals usen 
alcohol amb ingredients sintètics com 
la methyl ethyl ketone. A més sol ser 
un alcohol desnaturalitzat, per evitar 
així la seva taxació com a beguda al-
cohòlica.

Una altra diferència entre els per-
fums naturals / bio i els convencionals 
és que els primers tenen absència de 
fixadors químics en la seva fórmula. 
Aquesta és la raó perquè l’olor dels 
perfums naturals / bio no dura tantes 
hores com els que fan servir aquestes 
substàncies químiques. Un dels fixa-
dors prohibits per les certificacions 
bio com COSMOS ORGANIC, és l’al-
mesc, que pot ser d’origen sintètic o 
animal, que s’extreu de les glàndules 
anals de les civetes, ja que la seva olor 

és agradable i és un gran fixador.

El perfum natural i Bio certificat 
és cada vegada de més qualitat, més 
complex i amb resultats similars als 
convencionals. Una bona opció per 
regalar aquestes festes. n
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L’alcohol en els 
perfums naturals 
s’obté de la 
fermentació de 
matèries primeres 
vegetals com el blat o 
la remolatxa

https://naturcosmetika.com/
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Orígens: Quan i per què es crea 
Linwoods?

Linwoods, és una empresa familiar 
d’aliments establerta des de fa molt de 
temps a Irlanda del Nord. El meu pare 
va obrir una petita botiga de queviures 
i ferreteria, així com una estació de 
servei de gasolina el 1946. Va morir 
molt jove (43 anys) el 1952, deixant a 
la meva mare amb una família nom-
brosa. Els meus germans grans van 
continuar amb el negoci fins a 1962, 
quan em vaig fer càrrec de l’adminis-
tració i he estat operant aquest negoci 
durant els últims 55 anys.

Després d’una cirurgia major de 
cor el 1994, vaig prendre la decisió de 
començar a viure un estil de vida molt 
més saludable. A més de desenvolu-
par un programa d’exercici regular, 
vaig mirar molt de prop la meva dieta 
i vaig introduir hàbits alimentaris 
molt més saludables. Vaig eliminar 

gairebé tots els aliments processats 
de la meva dieta.

La meva regla general és que si no 
puc identificar clarament el menjar, 
no me’l menjo. En la meva recerca 
contínua d’aliments integrals més na-
turals, vaig aprendre sobre la llinosa 
mòlta mentre assistia a una exposició 
d’aliments a Bèlgica el 2002. A l’expo-
sició vaig conèixer un representant 
del Departament d’Agricultura de 
Canadà que em va presentar els molts 
beneficis per a la salut d’ aquesta lla-
vor. Vaig decidir importar una quanti-
tat de llavors de lli mòltes del Canadà 
i vaig proporcionar paquets gratuïts a 
diverses farmàcies i herbolaris de la 
zona. Els vaig aconsellar que propor-
cionessin els paquets de forma gratu-
ïta a cada client que estava comprant 
un paquet de llavors de lli senceres.

Durant els següents mesos, em 
van sorprendre els increïbles infor-
mes que vaig rebre dels consumidors 
de llavors de lli mòltes que van com-
pletar el meu qüestionari. Vaig rebre 
nombrosos informes d’alleujament 
de dolors crònics en les articulacions, 
colesterol més baix, més energia, un-
gles més fortes, millor condició de la 
pell i millor digestió.

Aquests excel·lents resultats em 
van ajudar a prendre la decisió de llan-
çar llavors mòltes de lli en el mercat 

irlandès en 2004. La demanda va créi-
xer i llavors vam llançar el producte a 
Anglaterra. El 2006, vam establir una 
moderna fàbrica de processament de 
llavors a Armagh i vam començar a 
importar llavors de lli des de Canadà.

Quan i com s’inicia la implan-
tació de productes de Linwoods a 
Espanya?

Vam començar a vendre en el 2007 
a través d’un distribuïdor que submi-
nistrava a petites botigues especialit-
zades en aliments bio a tot el país. La 
demanda va continuar creixent i la 
marca Linwoods és avui una marca 
líder de superaliments a Espanya.

Els superaliments han arribat 
per quedar-se? Per què?

Els aliments vegetals que contenen 
fibra, proteïnes, Omega 3, minerals i 
vitamines es classifiquen com supera-
liments per els molts beneficis incre-
ïbles que aporten a la dieta diària. Un 
exemple clar són les llavors de lli, 
chia, cànem, gira-sol, carbassa, qui-
noa i moltes altres llavors. Una forma 
senzilla de mantenir una bona salut 
i tenir un sistema digestiu saludable 
és incloure nous, llavors i grans inte-
grals, així com una àmplia varietat 
de vegetals en la dieta diària. Aquests 
“superaliments” també milloraran en 
gran mesura el sistema immunològic, 

prevenint els refredats i la grip. Un 
sistema immunitari fort també ajuda-
rà enormement a la nostra mentalitat 
positiva.

Quina matèria primera de les que 
utilitzeu destacaria més pel seu valor 
nutricional? I per valor de mercat?

Els productes de Linwoods es 
processen mínimament sense con-
servants, colorants ni sabors. Tots 
són aliments vegetals naturals. Les 
llavors mòltes són fàcils de digerir i 
proporcionen proteïnes, omega 3, 
fibra, vitamines i minerals. (La llinosa 
sencera és difícil de digerir per al cos 
humà i només proporciona fibra).

Les llavors de Linwoods es molen 
en fred per garantir la conservació 
de les seves propietats nutricionals. 
Les llavors de lli, chia i cànem tenen 
els nivells més alts d’àcids grassos 
poliinsaturats (Omega 3, 6 i 9). El 
procés especial de Linwoods i l’em-
balatge d’alta barrera asseguren que 
el producte conserva totes les seves 
propietats i frescor en tot moment. 
Els productes tenen una vida útil 
d’un any i tenen els mateixos be-
neficis que les llavors de lli, chia o 
cànem acabades de moldre. n

Oriol Urrutia,
Co-Editor. comunicacion@bioecoactual.com

John Woods
“Si no puc identificar clarament el menjar, no 
me’l menjo”

Vaig eliminar gairebé 
tots els aliments 
processats de la 
meva dieta

https://www.biospace.es/



