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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

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

El plàstic és necessari per al 
desenvolupament i funcionament 
de la nostra societat, no podríem 
funcionar sense ell. Però a l’igual 
que el plàstic és imprescindible ara 
per ara, els impactes ambientals 
que genera al llarg del seu cicle de 
vida no ho són. Els residus plàstics, 
la seva gestió i destrucció, són un 
dels majors i greus problemes a què 
s’enfronta a nivell global el planeta 
en aquest moment. Gran part dels 
plàstics generats acaben la seva vida 
com a residu en abocador on no 
se’ls dóna cap ús ni es busca la seva 
valorització. I això aquells que ar-
riben a abocador, perquè gran part 
dels plàstics produïts a l’any en el 
món acaben contaminant les aigües 
i el sòl de forma irreversible, ja que, 
per la seva persistència, seguiran 
allà durant centenars d’anys. I és la 
persistència el que els converteix 
en un problema de primer ordre. La 
durabilitat dels plàstics d’ús quoti-
dià ve determinada per la matèria 
primera que es fa servir com a base 

per crear-los. El seu origen és deri-
vat del petroli que per la seva na-
turalesa i estructura molecular no 
poden degradar de forma natural. 
No són biodegradables, i únicament 
a través de l’acció humana poden 
desaparèixer del medi en el qual 
s’han introduït. Complicat, per no 
dir impossible.

Els plàstics són llargues cadenes 
moleculars conegudes com polí-
mers. Aquestes cadenes estan for-
mades per subunitats més petites 

unides entre si. La possible degrada-
ció d’aquestes ve determinada per 
la força d’unió que s’estableix entre 
aquestes cadenes. Els plàstics co-
muns que fem servir d’habitual en 
bosses i ampolles, com el polietilè 
o el polipropilè, presenten unions 
fortes que els fan indestructibles a 
curt i mig termini. Els plàstics amb 
unions febles es degraden fàcil-
ment, i en el cas dels plàstics biode-
gradables, les unions són tan febles 
que els processos metabòlics de 
bacteris i fongs són capaços de tren-

Plàstics biodegradables, futur 
de l’envàs alimentari

Gran part dels 
plàstics acaben 
contaminant les 
aigües i el sòl de 

forma irreversible

123rf Limited©aquapictures

MEDI AMBIENT Raúl Martínez,
Dietista-nutricionista, biòleg

https://www.raabvitalfood.es/
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car-les. Els enllaços en els plàstics 
biodegradables presenten com a ca-
racterística principal que les seves 
unions involucren grups químics, 
com són els èsters, que els perme-
ten ser degradats. D’aquesta forma 
l’aigua, juntament amb els enzims i 
els àcids orgànics generats pels bac-
teris i fongs, són capaços de trencar 
aquests enllaços i metabolitzar les 
unitats fins convertir-les en aigua, 
diòxid i metà, materials que al seu 
torn són usats per a generar matèria 
orgànica pels microorganismes que 
en la seva degradació participen.

Per tant, un plàstic és biodegra-
dable només si es descompon en 
fragments que els microorganismes 
siguin capaços de consumir com a 
nutrients de forma completa. Servir 
d’aliment per fongs i bacteris ga-
ranteix que serà eliminat del medi 
on es troba i s’ aconseguirà la seva 
eliminació en un període de temps 
establert. Tot plàstic que no com-
pleixi les premisses anteriors no pot 
ser qualificat com biodegradable, i, 
per tant, no pot fer servir aquesta 
definició perquè és una falsedat.

Alternatives sostenibles als 
plàstics tradicionals ja existeixen. 
Es produeixen plàstics la base dels 
quals són altres matèries primeres 
diferents al petroli. Hi ha plàstics de 
base biològica, com els que fan ser-
vir midó de blat de moro o patata, 
els de cel·lulosa, l’àcid polilàctic o 
PLA, i el polihidroxialcanoat o PHA.

L’àcid polilàctic o PLA, és un deri-
vat de l’àcid làctic fet amb matèries 
primeres 100% renovables que pre-
senta propietats semblants a les del 
tereftalat de polietilè (PET), que és 
el plàstic més utilitzat per fer enva-
sos. Substitueix el polietilè de baixa 

densitat i alta densitat, poliestirè, 
tereftalat de polietilè, i el polipropi-
lè. És un plàstic idoni per a la confec-
ció de recipients i embalatges que 
estaran en contacte amb aliments. 
És biodegradable en condicions de 
compostatge amb temperatures de 
l’ordre de 60° C, sent consumit pels 
microorganismes que el degraden 
en aigua i òxid de carboni. Es pot 
usar per fer envasos, caixes, tapes, 
terrines o coberts, una alternativa a 
productes tradicionals, i respectuo-
sa amb el medi ambient.

Un altre dels plàstics 
biodegradable que trobem és el 
polihidroxialcanoat o PHA. Es 
tracta de monòmers polièsters 
lineals produïts naturalment per 
l’acció dels bacteris en el procés 
de fermentació del sucre o lípids 
de matèries primeres vegetals. Els 
microorganismes els fan servir com 
a material d’emmagatzematge de 
carboni i d’energia. Substitueixen 
el polipropilè i al polietilè. S’usen 
per a l’obtenció de biopolímers 
emprats en la producció de taps, 
bosses, envasos i ampolles.

El midó termoplàstic o TPS es pro-
dueix al convertir midó base en un 
material bioplàstic mitjançant procés 
físic que consisteix en trencar i fon-
dre l’estructura del mateix. Perquè es 
produeixi el procés cal aportar addi-
tius plastificants que incrementen la 

flexibilitat del material. 
El TPS destaca per ser un 
material versàtil en les 
seves propietats, que pot 
ser modificat fàcilment 
amb additius superficials. 
S’usa en la fabricació de 
bosses i film, substituint 
al teraftalat de polietilè.

Els bioplàstics basats 
en midó es poden usar 
en gran varietat d’apli-
cacions pel fet que depe-
nent dels polímers que 
s’afegeixin permeten 
crear materials compos-
tos únics. Substitueixen 
el poliestirè. Aquests ma-
terials es poden modelar 
o extruir com qualsevol 
tipus de plàstic. El seu 
gran avantatge és que 
es degraden amb gran 
celeritat. El seu inconve-
nient és que són hidroso-
lubles.

També trobem bio-
plàstics basats en cel·lu-
losa, la matèria primera 
és la polpa de fusta de la 
qual s’extreu cel·lulosa. 
Substitueixen el polipro-
pilè. Són rígids i d’una 
resistència apreciable, es 
destinen a la producció 
d’etiquetes i taps. n

Hi ha plàstics de 
base biològica, com 

els que fan servir 
midó de blat de 

moro o patata, els 
de cel·lulosa, àcid 
polilàctic o PLA, i 

polihidroxialcanoat 
o PHA

123rf Limited©Stepan Popov. Extrusora de polietilè per al procés de 
producció de bosses de plàstic

MEDI AMBIENT

Beguda Vegetal 
Arròs i Castanya, 
de Isola Bio

Per crear aquesta deliciosa 
beguda vegetal Isola Bio ha 
posat tota la seva passió, l’arròs 
d’agricultura ecològica de la 
major qualitat que ofereix la 
natura i exquisides castanyes 
italianes amb un inconfusible 
aroma a bosc.

Amb cada glop d’aquesta begu-
da sentiràs la dolçor més sabo-
rosa i densa fondre’s a la boca; 
a més, gràcies al seu contingut 
en calci, convertiràs l’esmor-
zar o el pica-pica entre hores 
en un moment de recàrrega 
excepcional.

Certificat:

Euro Fulla

Marca:

Isola Bio
www.isolabio.com/es

Empresa:

Biogran S.L. | www.biogran.es

www.masterorganic.es

Recomanat per

EL PRODUCTE DEL MES

https://www.isolabio.com/es/
https://www.isolabio.com/es/
https://www.biogran.es/
https://www.masterorganic.es/
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PARLEM DE Mercedes Blasco, Nutricionista, Màster en Nutrició i salut
bonavida099.blogspot.com |  Facebook: Sonrisa vegetariana

L’ús dels tuppers per emmagatze-
mar menjar o portar com carmanyo-
la a la feina està cada vegada més 
estès. Analitzem les qualitats dels 
de vidre i dels de plàstic.

Composició

• Vidre: Estan fets de vidre boro-
silicat, que és sorra de minerals 
fosa. Pot portar un 25% de vidre 
reciclat en la seva composició.

• Plàstic: Compostos de derivats 
de petroli, gas natural i carbó. 
Cada recipient està fet de plàstic 
nou.

Salut

• Vidre: Són inerts, no emanen 
cap tipus de residu tòxic, ni 
poden allotjar bacteris. A l’es-
calfar-los s’ha de retirar la tapa 
de plàstic, o fer servir tapes de 
silicona.

• Plàstic: Amb la calor, els greixos 
o els àcids, poden desprendre 
partícules tòxiques com el bisfe-
nol, vinculat a diverses malalties.

Conservació

• Vidre: No s’impregnen de sa-
bors, olors i restes de menjar. 
Mantenen la frescor i el sabor 
original dels aliments per més 
temps.

• Plàstic: Poden absorbir olors i 
alterar el sabor perquè són molt 
permeables.

Ecologia

• Vidre: El seu reciclatge és 100% 
eficient, es recuperen totalment 
i no perden la seva integritat.

• Plàstic: Perden qualitat cada 
vegada que es reciclen, en un 
ciclisme descendent. Són per-
manents, quan es rebutgen, la 
seva degradació dura centenars 
d’anys.

Ús

• Vidre: Tenen una gran resistèn-
cia calòrica i química, pel que po-
den usar-se en forns, microones, 
frigorífics i congelador. Triguen 
a escalfar-se, però després con-
serven la temperatura millor.

• Plàstic: No són aptes per a l’ús 
en forns. En microones només 
els que són de qualitat certifi-
cada. S’escalfen i refreden amb 
facilitat i no necessiten tempera-
tures molt altes.

Economia

• Vidre: Són més cars. La seva vida 
útil és molt llarga perquè no es 
deformen, però es trenquen si 
cauen a terra.

• Plàstic: Són més econòmics, fins 
i tot els de major qualitat que 
resisteixen el microones i el ren-
taplats. Resisteixen bé els cops, 
encara que són menys duradors 
perquè es desgasten.

Manteniment

• Vidre: Suporten el rentaplats 
i els detergents abrasius sense 
deformar-se ni ratllar-se. No 
es taquen ni s’impregnen amb 
l’olor del menjar.

• Plàstic: Els detergents, fregalls 
i rentavaixelles poden provocar 
ratllades i alteracions, que allot-
gen bacteris i generen males 
olors.

Transport

• Vidre: Són més pesats i rígids.
• Plàstic: Són fàcils de transportar 

perquè pesen menys i són més 
flexibles.

El balanç és de més qualitat per 
als tuppers de vidre, encara que els 
de plàstic són útils per transportar 
poc pes i per congelar. n

Tupper de vidre o tupper de plàstic?

ALIMENTACIÓ

terrasana.com

terrasana.com

✓ sense gluten
✓ fet d’arròs o fajol
✓ només 3 minuts de cocció

3 ramen per sopa de (miso) i fideus japonesos

©Centipede Films,S.L.

Els tuppers de 
vidre són inerts, 
no emanen cap 
tipus de residu 
tòxic, ni poden 
allotjar bacteris

http://terrasana.com
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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 Miriam Martínez Biarge, Metge Pediatre,
www.mipediatravegetariano.com | miriam@mipediatravegetariano.com

ALIMENTACIÓ 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

De vegades necessitem estar fora 
de casa per més d’unes hores, bé per-
què anem a passar un temps visitant 
amics o familiars, bé perquè tenim un 
viatge en cotxe o en tren o per alguna 
circumstància similar. En tots aquests 
casos, tenir a mà un menjar preparat 
per al nadó, que li puguem donar fà-
cilment amb cullera, ens pot facilitar 
molt les coses.

Hi ha pocs potets comercials que 
valguin la pena. La major part dels que 
són aptes per a dietes vegetarianes i 
veganes solen portar només verdures, 
pel que són poc nutritius.

Per això la millor opció és prepa-
rar-los a casa. D’aquesta manera ens 
assegurem que al nadó li agraden els 
ingredients, ja que els haurà tastat 
abans, i a més sabem que tenen els 
nutrients necessaris per a constituir 
un àpat complet.

El més pràctic és aprofitar un dia 
que estiguem cuinant un dels purés 
de verdures i llegums que sabem que 
li agraden al nostre nadó, preparar 
més quantitat de la que vagi a men-
jar-se aquest dia i congelar immedi-
atament la quantitat que desitgem 
en porcions individuals. D’aquesta 
manera tindrem el potet a punt per 
quan el puguem necessitar.

A l’hora de preparar potets per 
congelar:

1. Fes servir verdures de temporada i 
sempre que sigui possible, ecològi-
ques.

2. Cuina-les al vapor o amb la 
mínima quantitat d’aigua 
que sigui possible i procura 

no rebutjar aquesta aigua, així 
evitarem pèrdues de vitamines i 
minerals.

3. Una tercera part del volum del 
puré ha d’estar constituït per un 
aliment ric en proteïnes: qualsevol 
llegum ben cuita, crema de caca-
uets, tahini, tofu o tempeh.

4. No afegeixis sal ni brou concentrat.
5. En els purés que portin 

verdures + llegums o tofu, 
afegeix a la fi de la cocció 
unes gotes d’oli d’oli-
va verge. El tahini, el 
tempeh i els cacauets 
ja aporten el seu 
propi greix, de 
manera que 
no cal afegir 
oli a aquests 
purés.

A més de potets de verdures i lle-
gums també pots congelar racions 
individuals petites de puré d’una o 
més fruites recentment triturades, 
que poden servir com a postres 
després del potet de verdures amb 
llegums. Una altra opció que es 
congela bé és l’arròs amb llet. Si el 
farem servir com a substitut d’un 

àpat convé que afegim amet-
lles, avellanes o un altre 

fruit sec mòlt (o la seva 
mantega) en el moment 
de la preparació.

Hem de fer servir con-
tenidors específics per a 

nadons, lliures de PBA, 
que siguin aptes per 

al congelador. És 
important etique-
tar tots els potets 
escrivint en ells 
la composició 
i la data d’ela-
boració. n

Potets casolans per a nadons

123rf Limited©lightfieldstudios

Tenir a mà un menjar 
preparat per al nadó, 
que li puguem donar 

fàcilment amb cullera, 
ens pot facilitar molt les 

coses

http://calvalls.com/
https://es.holle.ch/
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Estela Nieto, Psicòloga, Màster en psicopatologia i salut, 
i especialista en psiconutrición | www.nutricionesencial.es

Iván Iglesias,
Expert universitari en Nutrició i Dietètica QUÈ MENJARESPAI PATROCINAT PER: 

Especias Crespí | www.especiascrespi.com

Qualitat, Ecologia i Tradició

Elaboració

Començar per hidratar els pèsols 
deixant-los en remull 8 hores mínim.

Passat aquest temps, descartar 
aquesta aigua, esbaldir i escórrer.

Posar els pèsols en una cassola àm-
plia amb dos litres d’aigua, la fulla de 
llorer i deixar que coguin a foc mitjà 
durant 40 minuts.

Mentrestant, picar l’all i la ceba fina, 
i ofegar amb l’oli d’oliva. 

Picar els pebrots fins i afegir junta-
ment amb la ceba i l’all. Deixar que es 
cuini 5 minuts a foc mitjà fins que es 
comenci a estovar la ceba.

Pelar les pastanagues i tallar-les a 
rodanxes no molt gruixudes. Afegir a 
les verdures.

Ratllar el tomàquet i reservar.

Incorporar la barreja d’espècies 
per potatges Crespí al sofregit i 
cuinar un minut. Afegiu el tomàquet 
ratllat perquè no es cremin i cuinar 
un parell de minuts.

Passats 40 minuts, els pèsols hau-
rien d’estar més tendres però encara 
sencers, és el moment d’incorporar 
el sofregit i les patates, pelades i a 
trossos, a la cassola. Així aconsegui-
rem un guisat més dens. Corregir de 
sal.

Deixar que es cuini tot junt du-
rant 25 o 30 minuts més, fins que 
les patates estiguin toves i els pèsols 
molt tendres.

Si utilitzem pèsols frescos o con-
gelats, preparar el sofregit de les 
verdures, afegir les patates i cobrir 
amb litre i mig de brou. Passats 20 
minuts de cocció, incorporar 700 gr. 
de pèsols i cuinar de 10 a 15 minuts 
més fins que tot estigui tendre.n

Estofat de pèsols secs 
i patates

INGREDIENTS (4 PERSONES)

• 300 gr. de pèsols secs sencers.
• 4 patates mitjanes.
• 1 ceba.
• ½ pebrot vermell.
• ½ pebrot verd.
• 2 pastanagues.
• 1 tomàquet madur.

• 1 fulla de llorer.
• 2 cullerades d’oli d’oliva verge extra.
• Mig sobre de “PICALGA potatges” 

per a 4 persones.
• 1 gra d’all.
• 2 litres d’aigua.
• Sal al gust.

ALIMENTACIÓ

© Estela Nieto

Les Picalgues són un substitut ideal de la sal,
a més de ser perfectes per cuinar plats saboro-
sos en poc temps i de manera senzilla

NOVES

NOU
DISSENY

menjarmenjarés possiblepossible fruitafruita
FENT

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

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

https://danival.fr/fr
https://www.especiascrespi.com/
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La malaltia celíaca augmenta 
cada any a Espanya un 15% mentre 
que es calcula que el 75% dels celí-
acs encara està per diagnosticar. Per 
altra banda, creix també el nombre 
de persones que asseguren que el 
pa o la pasta se’ls posa malament. 
Algunes investigacions recents as-
socien aquesta dificultat digestiva 
a la sensibilitat genètica al gluten, 
la manipulació genètica sobretot 
del blat, que ha canviat la proporció 
del seu gluten del 5% al 50%, i a que 
és una proteïna enganxifosa, difícil 
de trencar, digerir i desenganxar, i 
que pot generar una resposta infla-
matòria en el nostre cos, sobretot en 
persones en les que l’estat general 
de la mucosa digestiva no és òptim.

Quan comencem a buscar ali-
ments sense gluten hem de saber 
per una banda que el gluten només 

està en alguns cereals (com el blat, 
l’espelta, el kamut, el sègol o la civa-
da) mentre que n’hi ha d’altres que 
no en contenen (arròs, blat de moro, 
quinoa, fajol, amarant, mill…). La 
decisió doncs de no prendre gluten 
teòricament hauria de ser fàcil, ja 
que només caldria evitar els primers 
cereals mencionats. Per altra banda, 
en la nostra cultura vivim rodejats 
d’aliments processats en els quals 
s’ha pogut afegir gluten en la seva 
transformació, ja que aporta “espon-
jament”, o que s’ha pogut “contami-
nar” al preparar-se en una fàbrica 
on també hi ha aquests cereals. En 
el cas dels celíacs doncs, han de re-
visar les etiquetes i preguntar bé als 
restaurants per tal d’assegurar-se de 
que no hi ha gluten al producte que 
van a ingerir.

El que ens inquieta més als nu- tricionistes és que molts d’aquests 
processats contenen una alta quan-
titat de colorants, conservants, sal i 
sobretot sucre. Per tant, moltes per-
sones que de cop comencen a seguir 
una dieta sense gluten, no acaben 
seguint una dieta del tot saludable.

El que recomanem és doncs men-
jar menys processats, llegir bé les 
etiquetes (cada vegada s’incorporen 
més productes sense gluten proces-
sats que no tenen sucre ni additius) 
i preparar més plats a casa amb 
aquests cereals sense gluten. Aquí 
us aportem algunes idees fàcils i 
sanes per menjar sense gluten:

• Mill amb verdures: deixar en 
remull el mill la nit anterior, bu-
llir-lo 20 min, saltar les verdures, 
i afegir el mill els últims minuts. 

• Crepes de fajol: barrejar 200 gr. 
de farina de fajol amb 300 gr. d’ai-
gua i una mica de sal, daurar dos 
minuts la barreja en una paella 
que haurem escalfat abans amb 
oli de qualitat. 

• Barretes d’amarant: barrejar 
amb les mans netes amarant in-
flat amb fruita deshidratada, frui-
ta seca o llavors i mel o melassa 
d’arròs, compactar la barreja en 
un bol de vidre i posar-ho al forn 
10 minuts o congelar un cop tallat 
en forma de barretes. 

• Sushi vegà amb arròs integral: 
deixar en remull l’arròs tota la nit, 
bullir-lo 45 minuts i afegir sal o 
vinagre, tallar tires d’alvocat, pas-
tanaga i cogombre, posar la part 
rugosa de l’alga nori cap amunt, 
repartir i aixafar l’arròs per tot el 
quadrat d’alga nori deixant 1cm 
de marge als laterals, repartir les 
tires de vegetals, enrotllar i tallar 
cada 2 dits. 

• Magdalenes casolanes: treure 2 
ous i llet vegetal de la nevera du-
rant 20 min; batre els ous i afegir 
80 ml. de la llet i 200 gr. d’oli de 
qualitat; després barrejar-li 300 
gr. de farina d’arròs o de civada 
o coco, 10 gr. de llevat, i estevia/
vainilla/canyella; deixar reposar 
20 min i escalfar el forn, fornejar 
uns 20 minuts. 

• Altres idees: fer pa al forn amb 
farina d’arròs o quinoa, esmorzar 
porridge de civada sense gluten, 
usar la pasta feta de llegums.n

ALIMENTACIÓ
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ALIMENTACIÓ / CELÍACS Neus Elcacho, Dietista integrativa y coach nutricional
www.neuselcacho.com

Aliments a evitar i 
alternatives saludables 
per celíacs

123rf Limited©Dmitriy Tur

Vivim rodejats d’ali-
ments processats en 
els quals s’ha pogut 
afegir gluten en la 
seva transformació

http://www.sojade-bio.es/
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ALIMENTACIÓ Mercedes Blasco, Nutricionista, Màster en Nutrició i salut
bonavida099.blogspot.com |  Facebook: Sonrisa vegetariana

ATENCIÓ BOTIGUES

www.masterorganic.es

Cada setmana les últimes 
novetats en alimentació ecològica, 
cosmètica i complements bio.

Informació per producte: Descripció, 
Ingredients, Contacte de proveïdor i 
distribuïdors, EAN Code i Codi intern.

ORGANIC
TENDENCIAS Y NOVEDADES BIO: ALIMENTACIÓN, COSMÉTICA Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Revista de novedades y tendencias para el profesional

MASTER

Visita el
nostre

portal web

DISTRIBUÏT PER:

l’Eina
imprescindible

per a el
professional BIO!

Alimentació, Cosmètica
Complements alimentaris

Tendències i 
novetats BIO

Edició impresa i online

Difusió gratuïta
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Els olis provenen del premsat de 
fruits i llavors vegetals i majoritàri-
ament són rics en saludables àcids 
grassos, polifenols, antioxidants i 
vitamina E. Per aprofitar-los, s’han 
d’utilitzar sempre d’extracció en 
fred, extra verges, tant si són d’oliva, 
com de gira-sol, sèsam, lli, coco o 
qualsevol altra varietat. El problema 
és que molts d’ells se solen comer-
cialitzar refinats. És el cas dels de 
gira-sol, blat de moro i soja. Però 
també del de colza, que es ven com 
canola i és transgènica, i del coco que 
es refina amb el nom de copra.

Cada oli té un sabor diferent. L’oli 
d’oliva és diferent segons cada zona i 
varietat d’oliva. Els sabors suaus dels 
olis de llavors estan molt indicats per 
a amaniments i en rebosteria. Per 
plats exòtics farem servir oli de sèsam 
o cacauet.

Per a un amaniment en cru es poden 
fer servir tots els tipus d’oli, però no 
tant per bullir, saltar, rostir o fregir. 
A l’escalfar-los, olis saludables a tem-

peratura ambient poden tornar-se 
perjudicials. La calor elevada canvia 
les seves característiques químiques: 
poden saturar-se, convertir-se en grei-
xos trans i generar compostos tòxics, 
com aldehids i acrilamides. Cada ti-
pus d’oli té una temperatura a partir 
de la qual es degrada i fumeja.

La seva resistència està rela-
cionada amb el tipus d’àcids 
grassos que predominen:

• Olis saturats, com el de coco. El 
seu ús més atractiu és en rebosteria 
i per donar textura a cremes i 
gelats. En cuina, resisteix tempera-
tures fins 180º C, per la qual cosa 
permet fer fregits lleugers i saltats. 
Els greixos saturats no han d’exce-
dir un 10% del total.

• Olis monoinsaturats, com els 
d’oliva i cacauet. Són els més indi-
cats, sans i versàtils per cuinar, per-
què resisteixen temperatures de 
fins a 190º C que permeten fregir, 
rostir i saltar. Però la seva composi-

ció s’altera en fregir amb més calor, 
pel que no és recomanable abusar 
d’aquest tipus de cocció. No s’han 
de reutilitzar.

• Olis poliinsaturats omega 6, com 
els de gira-sol, blat de moro, 
nou, sèsam i soja. Si no estan re-
finats, són molt saludables per al 
seu ús en fred com amaniments, 
macerats i en patés. O per cuinar 
a temperatures suaus, en bullits o 

en rebosteria. No s’han d’usar per 
fregir, perquè es deterioren amb 
molta facilitat.

• Olis poliinsaturats omega 3, com 
els de lli o cànem. Són molt valo-
rats pels seus preuats àcids essen-
cials, però, al mateix temps, molt 
fràgils. No s’han d’escalfar mai i 
s’han de conservar a la nevera. Es 
prenen en cru, com a suplement 
nutricional.n

Quin és el millor oli per cuinar?

123rf Limited©fedorkondratenko

https://www.masterorganic.es/
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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

ALIMENTACIÓ

Te matcha per a una 
pausa nutritiva i 
medicinal
Es tracta de la fulla mòlta d’un te 
verd, que es dissol en aigua calenta. 
Però no de qualsevol te: el te matcha 
és un dels tes més antics i venerats del 
Japó. Avui descobrirem què és el que 
el fa tan especial i per què l’aconsello 
incorporar en la teva rutina saludable.

Un procés delicat i multiplica-
dor de nutrients

Per elaborar el te matcha, s’utilitza 
un te verd de molt alta qualitat, el 
te sencha. Unes setmanes abans de 
collir-lo, es protegeix la planta de 
l’exposició solar, el que augmenta la 
seva producció de clorofil·la i també li 
dóna un sabor i aroma característics.

“Matcha” vol dir mòlt. D’aquesta ma-
nera, mentre que en el te verd normal 
es descarten les fulles, en el te matcha 
aquestes es molen fins a aconseguir 
una pols molt fina que aconsegueix 
diluir-se en l’aigua.

El resultat és un te amb una concen-
tració més rica de vitamines, mine-
rals, aminoàcids i antioxidants, és a 
dir, un te amb més valor nutricional. 
Es diu que una tassa de te matcha 
equival a deu de te verd. No sé si la 
xifra és exacta, però, en tot cas, està 
clar que els seus beneficis es troben 
multiplicats.

Extraordinària concentració 
d’antioxidants

Entre els seus compostos destaquen 
les catequines, que són uns antioxi-
dants que han estat molt estudiats i 
que han demostrat grans beneficis 
per a la salut.

D’una banda, aquestes catequines 
del te matcha són protectores da-
vant diversos tipus de càncer, com 
el de mama, el colorectal o el de pell 
(aquestes substàncies protegeixen de 
la radiació solar).

D’altra banda, el te matcha s’associa 
a un menor risc cardiovascular ja que 
redueix la pressió arterial, evita l’oxi-
dació del colesterol LDL, protegeix els 
vasos sanguinis i regula la resposta 
inflamatòria.

A més, s’ha vist que el te matcha mi-
llora el rendiment cognitiu, sent una 
bona opció en èpoques d’exigència 
mental o per prevenir certes malalti-
es neuro-degeneratives, com l’Alzhei-
mer o el Parkinson.

Encara més, les seves substàncies an-
tioxidants contribueixen a augmen-
tar les defenses. Un motiu extra per 
consumir-lo en aquestes èpoques de 
baixes temperatures.

De fet, se li atribueixen un munt 
d’altres propietats, com a ingredi-
ent detoxificant, per cremar greix 
o com a aliment antienvelliment. I, 
en efecte, tot això i més ens regala 
el consum regular d’aquesta beguda 
japonesa.

Un te amb ritual

Aquesta és una de les coses que més 
valoro de les infusions i tes: el temps 
de preparació, aquesta cerimònia que 
ja ens convida a baixar les revoluci-
ons. El te matcha té un ritual molt 
simple, que ens permetrà gaudir des 
del minut zero.

Es recomanen 1 a 2 grams de pols 
per tassa (una culleradeta aproxima-
dament). Després s’afegeix una mica 
d’aigua calenta -però no bullint- i es 
bat amb una brotxa feta de bambú 

(pot reemplaçar-se per una cullereta 
normal) fins que estigui ben integrat 
el te i l’aigua. Finalment, afegeixes la 
resta de l’aigua calenta, i ja està llest 
per assaborir i beneficiar-te de tots els 
seus avantatges nutricionals.

Una nota important: té més cafeïna 
que un te verd normal (no tant com el 
cafè), així que, depenent de la sensi-
bilitat que tinguis a aquestes substàn-
cies estimulants, potser prefereixis 
reservar el moment de prendre-ho a 
la primera part del dia.

Molt versàtil a la cuina

Al ser en pols, el te matcha és molt 
versàtil a l’hora de utilitzar-lo. Es pot 
prendre en una tassa, calentet, però 
també es pot incorporar a batuts, 
receptes de galetes o, per què no, en 
una vinagreta. n

123rf Limited©Baworn Srisatjalertwaja
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Al comprar observo persones que 
amb un producte a la mà miren amb 
interès l’etiqueta durant molt de 
temps. La llegeixen i la rellegeixen, 
l’analitzen intentant entendre el 
que en ella posa, això sí, ben prove-
ïts d’ulleres a causa de la minúscula 
lletra en la qual està escrita. La seva 
cara sempre reflecteix una sensació 
de perplexitat, de no entendre res. 
Jo mateix perdo temps en intentar 
desxifrar aquestes etiquetes ple-
nes de noms químics impossibles, 
abreviatures diverses de diferents 
components, codis alfanumèrics 
d’additius, dels quals, amb una mica 
de sort, en coneixes algun. Però 
sempre ens assalta el mateix dubte 
i ens fem la mateixa pregunta, els 
components d’aquest producte se-
ran sans?

La química està present en tot el 
que comprem i consumim, en els 
aliments, en els productes de cos-
mètica i higiene, res escapa a la seva 

acció. És difícil trobar productes 
lliures de compostos químics, però 
encara més difícil és saber quins 
d’aquests compostos químics són 
sans. Saber quins productes con-
tenen substàncies nocives permet 
no comprar-los. I més quan tots ells 
porten la paraula “natural”, recurs 
dels fabricants per vendre’ns pro-
ductes que sovint amaguen ingredi-
ents potencialment perjudicials per 
a la salut.

A l’auxili dels consumidors ar-
riben les aplicacions per a mòbils 
que analitzen els ingredients dels 
productes d’alimentació i cosmèti-
ca, i qualifiquen la seva composició 
a nivell de qualitat i de perillositat. 
Existeixen nombroses apps per 
a mòbil que fan que la tasca de 
recerca sigui més ràpida i fàcil. Co-
breixen diferents aspectes i grups 
de productes. El funcionament de 
totes elles és similar. El primer pas 
és escanejar el codi del producte i instantàniament aporten la infor-

mació que sobre el mateix tenen a la 
base de dades. La qualitat de la base 
de dades marca la diferència entre 
les apps. Es visualitza a la pantalla 
del mòbil les característiques del 
producte, llista d’ingredients, i una 
valoració derivada de la informació 
nutricional. Aquesta informació ens 
permet tenir criteri per seleccionar 
l’alternativa més sana. Són fàcils i 
senzilles de manejar pel fet que no 
requereixen cap coneixement previ, 
el que permet que el nombre de po-
tencials usuaris sigui molt ampli.

Només cal entrar a la botiga 
d’iPhone o Google Play Store i po-
dem trobar una gran varietat d’apps. 
No totes són gratis, ja que moltes 
d’elles tenen una opció premium de 
pagament, però gairebé totes elles 
permeten usar-les sense cap cost. 
Per conèixer les característiques 
d’aliments i begudes en tenim al-
gunes molt interessants. Fooducate 
i MyRealFood són aplicacions que 
exploren la seva base de dades per 
conèixer la qualitat nutricional del 
producte i ens aporten informació 
com és la llista d’ingredients, calo-
ries, greixos saturats, sucres o sal, 
informant-nos sobre si el producte 
és menjar real o ultraprocessat.

Si el que ens interessa és infor-
mació de productes de bellesa, hem 
de recórrer a apps especialitzades 
en aquest sector, i l’oferta és varia-
da. Think Dirty, permet mitjançant 

escaneig de codi de barres o per la 
introducció del nom d’un producte, 
conèixer qualsevol ingredient po-
tencialment tòxic en els cosmètics i 
productes de cura personal. Funcio-
na amb una base de dades america-
na i no conté tots els productes UE, 
de manera que es queda una mica 
coixa. Si busquem conèixer l’origen 
dels ingredients i el seu potencial 
nivell al·lergogen, Clean Beauty 
és l’app que necessitem. Funciona 
amb una base de dades que inclou 
totes les substàncies al·lergògenes 
sotmeses a restricció per la UE, i 
ens permet buscar informació sobre 
ingredients concrets. 1Source és 
l’app que cobreix un major espectre 
de categories de productes, ja que a 
més d’analitzar cosmètics, permet 
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Aplicacions per a identificar 
aliments i cosmètics sans

PARLEM DE

123rf Limited©Wavebreak Media Ltd

Raúl Martínez,
Dietista-nutricionista, biòleg

A l’auxili dels 
consumidors 
arriben les 
aplicacions per 
a mòbils que 
analitzen els 
ingredients 
dels productes 
d’alimentació i 
cosmètica

http://www.chocolatessole.com/
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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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també saber les característiques de 
productes d’alimentació, nutrició i 
salut, infantils, de neteja, i masco-
tes.

Ara parlarem de Yuca, l’aplicació 
per a mòbil gratuïta més utilitzada 
per analitzar la composició d’ali-
ments, begudes i cosmètics. Segueix 
criteris de puntuació en què valora 
la qualitat nutricional, 60%, la pre-
sència d’additius, 30%, i dóna un 10% 
si el producte és ecològic. La qualitat 

nutricional pren com a referència el 
sistema Nutriscore, model d’etique-
tatge nutricional pel qual han apos-
tat la majoria dels països europeus i 
també Espanya. Puntua de l’1 al 100, 
valorant com a excel·lent, bo, dolent 
o mediocre. Ens mostra una fitxa 
amb els components del producte, 
aportant les seves característiques 
per tal de facilitar-ne l’avaluació. 
Valora positivament que continguin 
fruites, verdures, fruits secs, fibra i 
proteïnes, i penalitza els additius, 
excessos de greixos saturats, sucre i 
sal. I sempre ens ofereix alternatives 
més saludables al  producte que in-
clou versions eco si n’hi ha.

He valorat la seva utilitat amb 
diferents productes alimentaris i 
de cosmètica. En aliments, els pro-
ductes de marques blanques tenen 
baixa qualitat enfront dels seus 
homòlegs de primera marca. Però 
és en cosmètica on la sorpresa és 
majúscula. Examinant la composi-
ció de productes d’higiene mascu-
lina d’ús quotidià, n’he trobat dos 
d’una prestigiosa marca francesa 

que m’han alarmat. L’anàlisi els 
qualifica com dolents, donant-los 
una puntuació de 0/100. Al revisar 
la composició del producte he vist 
el perquè d’aquesta puntuació nega-
tiva i m’ha semblat coherent. En la 
seva llista d’ingredients conté BHT, 
butilhidroxitoluè, que ha mostrat 
efectes d’interrupció endocrina so-

bre la funció tiroïdal i les hormones 
sexuals, afectant fertilitat i desenvo-
lupament. Fonamenten l’afirmació 
mostrant les fonts científiques en 
què es basen. L’aplicació m’informa 
que existeixen 10 alternatives a 
aquests productes qualificades com 
a excel·lents amb puntuació 93/100. 
És molt útil.n

PARLEM DE

©Yuka

Yuca és l’aplicació 
per a mòbil gratuïta 

més utilitzada 
per analitzar 

la composició 
d’aliments, 

begudes i 
cosmètics

https://barnhouse.de/en
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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

Organiza

FIRES

Elaboració

1. Pre-escalfar el forn a 200 graus 
durant 10 minuts.

2. Mentrestant, en el fons d’una olla 
mitjana, daurar els porros tros-
sejats amb un rajolí d’oli d’oliva 
verge mentre pelem la pell de la 
patata.

3. Afegir la xirivia, api i herbes aro-
màtiques a l’olla, i daurar 2 minuts 
més.

4. Abocar el brou vegetal, gingebre i 
suc de llimona, i deixar coure uns 
15 minuts.

5. Col·locar els espàrrecs verds en 
una safata de forn coberta de pa-
per de forn, juntament amb rajolí 
d’oli d’oliva, sal, pebre i all en pols. 
Enfornar durant uns 15 minuts 
(anar vigilant que no es cremin 
però que quedin tendres).

6. Retirar els espàrrecs verds del forn 
i afegir-los a l’olla juntament amb 
la patata pelada i trossejada, men-
tre reservem a part, uns 6 caps 
trossejats per a la guarnició. Dei-
xar bullir tot junt uns 3 minuts.

7. Afegir la nata vegetal i batre tot 
fins que quedi una textura homo-
gènia.

8. Afegir el miso i tornar a batre 1 
minut.

9. Servir i afegir a cada plat, 3 caps 
d’espàrrecs i rodanxes de llimona, 
juntament amb oli, herbes i pebre 
a gust.

Comencem un nou any, una nova 
etapa. És un bon moment per posar 

en pràctica el nostre propòsit de 
cuidar-nos i de vegetalitzar més la 
nostra dieta, a través d’aquesta Cre-
ma d’Espàrrecs Digestiva, vegana i 
saludable.

Després dels àpats nadalencs, el 
nostre intestí necessita un descans 
digestiu i una aportació de fibra i 
minerals que mimin cada cèl·lula 
del nostre cos així com la nostra es-
timada microbiota. D’aquí l’ús de la 
patata precuita (i refredada 24 hores) 
per aportar una funció prebiòtica 
i alimentar bé als nostres bacteris 
intestinals, així com donar-li una 
textura cremosa a la recepta.

D’altra banda, els espàrrecs verds 
són rics en fibra fermentable a 

l’igual que els porros, i són baixos en 
calories mentre brinden vitamines 
del grup B i riquesa en minerals. Te-
nen funció diürètica i antioxidant, 
i exerceixen una acció protectora 
per al nostre fetge a més d’ajudar a 
combatre el restrenyiment.

Tot una menja verda aliada del 
nostre pes i sistema cardiovascular, 
en la qual es ve a sumar el poder 
probiòtic del miso, ric en sabor i de 
gran ajuda digestiva, juntament amb 
el meravellós gingebre.

Una recepta fàcil d’elaborar en 
la qual cada cullerada simbolitza un 
acte d’auto-cura i pur benestar.

Feliç digestió!.n

©Mareva Gillioz

Crema d’Espàrrecs Digestiva

INGREDIENTS (2 RACIONS GRANS)

DIFICULTAT: Baixa
TEMPS:
10’ Preparació
25’ Elaboració
24h Repòs a la nevera

Truc de recepta d’aprofitament, 
100% zerowaste: utilitzar les tiges, 
fulles i extrems de les verdures 
usades, juntament amb aigua i 
espècies per fer un brou reminera-
litzant!

• 2 manats d’espàrrecs verds nets 
i amb els seus extrems tallats (no 
llençar, sinó reservar*)

• 2 porros (la part blanca, reservar 
la tija verda*)

• 1 xirivia bio amb pell i trossejada
• ½ tira d’api (només la tija, reser-

var les fulles*)
• 1 patata pre-cuita amb la seva 

pell, al forn (45 minuts a 220 
graus) + refredada 24 hores en 
nevera

• 2 didals de gingebre pelat
• suc de ½ llimona
• 1 litre de brou vegetal Amandín
• 1 c. sopera de miso no pasteu-

ritzat
• 30 ml de nata de civada
• herbes de Provença
• pessic de sal no refinada
• pebre negre
• all en pols
• oli d’oliva verge

https://www.biocultura.org/
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

CERTIFICADORA

 

5% DE DESCOMPTE EN LA TEVA COMPRA A

Oferta vàlida per als mesos de Gener i Febrer 2020
VALLEDELTAIBILLA.ES

COMENÇA
FORT EL 2020!

GENER2020CODI DESCOMPTE

ALIMENTACIÓ

Pans de motlle BIO de 
Schnitzer, pioners en fleca 
sense gluten

Deliciosos pans frescos llestos per 
coure o torrar, per poder gaudir 
sense gluten. A més, no contenen 
lactosa ni oli de palma. Presentats 
en estoig de cartró que conté en el 
seu interior 2 unitats individuals 
de 250gr. Hi ha 4 sabors per triar: 
Black Forest amb Teff, Chia amb 
Quinoa, Llavors de Gira-sol i Ama-
rant. Un aportació de fibra al nostre 
dia a dia!

· Certificats: Euro Fulla
· Marca: Schnitzer | www.biocop.es
· Distribució: Biocop Productos 

Biológicos, S.A.

Xocolates Veganes i Sense 
Gluten: nous sabors!, de Sol 
Natural

La gamma de xocolates de Sol Natu-
ral s’amplia amb 4 nous sabors: 

- Xocolata 70% amb Avellanes
- Xocolata Blanca amb Arròs Inflat
- Xocolata amb Llet de Coco
- i una deliciosa tauleta de Garrofa!

Totes elles elaborades amb cacau de 
Comerç Just, sense gluten, sense lacto-
sa i amb sucre de coco, un dels endolci-
dors amb menor índex glucèmic.

· Certificats: Euro Fulla
· Marca: Sol Natural   

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

nou nouALIMENTACIÓ / XOCOLATES ALIMENTACIÓ / PA

Nous snacks saludables, de 
El Granero Integral

La nova gamma de snacks Bio de 
El Granero Integral és perfecta 
per prendre a qualsevol hora. 
Sense sucres afegits, sense glu-
ten, ideals per emportar, sense 
fregir ni fornejar, cruixents. 
Una gamma variada de fruites 
i verdures: Poma, Mango, Flocs 
de Coco, Moniato i Remolatxa.

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

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

www.biogran.es.

Quefir de coco, de Nadols Elaborat amb beguda vegetal de 
coco i una complexa barreja de 
bacteris i llevats. Conté tots els 
beneficis probiòtics i prebiòtics 
del quefir però sense lactosa.

És lleuger, refrescant i molt sabo-
rós!

· Certificats: Euro Fulla
· Marca: Nadols 
· Empresa: Salud e  

Imaginación, S.L.

ALIMENTACIÓ / SNACKS ALIMENTACIÓ / BEGUDAnou nou

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 Enric Urrutia,
Director,

bio@bioecoactual.com

M’enfado i em seguiré enfa-
dant en festes nadalenques quan 
tan sols a casa nostra es sacrifi-
quen més de 7 milions de bens i 
altres tants milions de garrins. 
Ara tenim una nova preocupació 
“ai!, ai!, que serà de nosaltres...”, 
l’espècie humana trontolla amb 
l’emergència climàtica (sàpiguen 
que ja no hi ha marxa enrere). En 
aquest planeta només importem 
els humans, la resta de les espè-
cies són una anècdota, “les que 
queden” podem veure-les al Nati-
onal Geographic. Som així, la gent 
només convivim amb més gent, 
alguns amb gossos, gats i ocellets 
engabiats; el simple objecte que 
es va adquirir en una carnisseria o 
peixateria, abans tenia vida i algú 
li va treure perquè un altre es mal 
alimenti. Una gallina pot viure de 
15 a 20 anys, la de consum morirà 
amb 20 mesos (engreixada mentre 
passa la seva curta vida embogida 
en naus industrials). “Ah, però a 
mi m’agrada la carn de pollastre, 
el xai i el garrí...” doncs no en 
mengi, hi ha altres aliments més 

saborosos i ‘deixi en pau als altres 
éssers vivents! Menjar carn és des-
aconsellable, s’engreixa els ani-
mals en el mínim temps possible 
per obtenir el màxim benefici eco-
nòmic (que malament sona, però 
és veritat). Pobres animals, són 
excel·lents màquines de produir. 
Triant el que consumim podem dir 
això SI i això NO. Menjar aliments 
d’origen animal perjudica la salut, 
la consciència i el planeta, el 14% 
dels gasos d’efecte hivernacle són 
causats per la cria de bestiar, vostè 
tria... ens els mengem SI o ens els 
mengem NO. n

Aquest any, més que parlar de la 
pujada que fa gener, caldria parlar 
de l’extraordinària pujada que té 
per davant la Humanitat per als 
pròxims segles. De què els parlo? 
L’ésser humà modern ha trencat 
amb el seu ésser essencial i, com 
a conseqüència, ha trencat amb la 
vida: el resultat és ben patent en el 
nostre clima, en les malalties de la 
civilització, en la caiguda de la bi-
odiversitat, al mar de plàstics que 
ens inunda, en una societat cada 
vegada més deshumanitzada i anti-
familiar, en les xifres de deprimits 
i suïcidis que ens assolen ...

No hi ha solucions tecnològi-
ques als grans desafiaments a què 
s’enfronta la Humanitat. El que 
cal fer és decréixer, relocalitzar 
l’eco-nomia, estovar els cors i tor-
nar a un estat adàmic i edènic. Això 
no serà possible fins que l’home 
modern no s’atreveixi a posar en 
dubte els paradigmes que s’assen-
ten i fonamenten la societat de 
masses. Fins que no es decideixi, 
d’una vegada per totes, a donar-li 

l’esquena a un sistema econòmic, 
productiu i “financer-ferotge” en 
què gairebé tot és possible ... Tot 
... menys l’amor, la compassió i la 
vida.

Hi ha una bona notícia: els 
temps que s’acosten seran capaços 
de treure el pitjor de l’ésser humà, 
i també el millor. Individus i estats 
competiran pels recursos, mentre 
altres compartiran el poc que tin-
guin. Uns seguiran robant el que 
no els pertany mentre altres obri-
ran les portes de casa seva per no 
deixar ningú a la intempèrie ... On 
mengen dos ... mengen tres.n

Gener fa pujadaEngreixar per matar

123rf Limited©dashikka
123rf Limited©Lynn Bystrom
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https://www.int-salim.com/
https://www.biocomercio.es/
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Pantone 3298C
Pantone 376C

Pantone 3298C
Pantone 376C

Pasta xo co latada sana 
RECEPTA PER A 1 ENVÀS

2 cullerades soperes de pasta d’ametlles pura • 2 cullerades sope-

res de mel • 5 cullerades soperes de llet d’ametlles  

• 2 cullerades soperes de pols de cacau de Biotona 

Barregi la pasta d’ametlles i la mel en un bol, afegiu la pols de cacau i la llet 

d’ametlles i barregi fins a obtenir una massa untuosa i brillant. Afegiu més 

llet d’ametlles en funció de la consistència desitjada.

Conservi aquesta pasta d’untar xocolatada casolana 

en un envàs amb tapa, dues setmanes a la nevera.

50% cacau pur!

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

Pantone 3298C
Pantone 376C

— www.biotona.es

MacaQuik® 

RECEPTA PER 2 ENVASOS

400 ml de llet d’arròs • 20 grams de Biotona 

Bio MacaQuick®

Posi els ingredients en un got i barreji fins a 

obtenir la beguda amb textura desitjada

Prent-lo fred o calent

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

Pantone 3298C
Pantone 376C

— www.biotona.es

✓ 
BIOTONA

PROVA QUEsa  POT RIMAR 
AMB bo

PURE
NATUR

AL

✓ 

Sense 
SUCRES  

refinats

PURE
NATUR

AL

Bio Eco Actual ES.indd   43 4/07/19   15:37
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PARLEM DE Mercedes Blasco, Nutricionista, Màster en Nutrició i salut
bonavida099.blogspot.com |  Facebook: Sonrisa vegetariana

Es diu que només hauríem de menjar 
allò que les nostres besàvies reconei-
xen com a aliment. Aquesta longeva 
generació que supera els noranta 
després d’haver passat la guerra i la 
fam posteriors, tenen molt clar que 
el menjar són fruites, verdures, lle-
gums, cereals i fruits secs, principal-
ment. També entenen com aliments 
alguns semi processats, com l’oli, el 
formatge artesà o el pa casolà. Però 
desconfien instintivament d’aquests 
productes multicolors que omplen 
les prestatgeries dels supermercats 
amb llargues llistes d’ingredients i 
afegits.

Els productes ultra processats no són 
veritables aliments perquè no conte-
nen cap matèria prima completa, a 
diferència d’una conserva de llegums 
o unes verdures congelades. S’elabo-
ren a partir d’ingredients derivats i 
sovint desnaturalitzats, com greixos 
hidrogenats o fregits, sucres i farines 
refinades, productes transgènics i 
una alta quantitat d’additius com sal, 
conservants, emulsionants, estabi-
litzadors, colorants, potenciadors de 
sabor i aromatitzants. Entre ells tro-
bem els snacks, la brioixeria, les be-
gudes ensucrades, però també cereals 
d’esmorzar, postres dolços i menjars 
processats com pizzes o croquetes.

Reputades marques ens els oferei-
xen com a veritables aliments, fins 
i tot amb funcionalitats saludables, 
encara que no sigui cert, ja que la 
seva qualitat nutricional acostuma a 

ser molt deficient. Formen una gran 
part de la dieta actual, especialment 
de les persones més joves, desplaçant 
progressivament altres aliments més 
sans. Les causes del seu elevat consum 
van més enllà del màrqueting omni-
present, el baix preu i la comoditat. 
Els seus sabors artificialment potenci-
ats, dolços i salats, estan literalment 
fabricats per crear bombes gustati-
ves per al paladar i secretar neuro-
transmissors plaents que generen 
dependència i estimulen la gana.

Entre els seus efectes més 
immediats sobre la salut desta-
quen:

• Són una de les causes més directes 
de la creixent “epidèmia” d’obesi-
tat. Entre els seus components 
s’acumulen gran quantitat de 
greixos, sucres i midons de la pit-
jor qualitat, i molt pocs nutrients. 
Generen mancances nutricionals 
que creen ansietat per menjar 
més i més, sense arribar a solucio-
nar el problema.

• Els sucres de combustió ràpida 
creen pics d’energia que alteren la 
producció d’insulina, propiciant 
l’aparició de diabetis tipus II.

• Aquests alts i baixos i la manca 
de vitamines B i minerals afecta 
directament al sistema nerviós, 
sent causa d’hiperactivitat, falta 
de concentració, depressió i es-
très.

• Els greixos hidrogenats o trans es-
tan directament relacionats amb 
malalties cardiovasculars i sín-
drome metabòlica, així com amb 
malalties degeneratives i diversos 
càncers. Si contenen greixos d’ori-
gen animal no marí, són saturats i 
aporten colesterol extra.

• L’excés de sal afecta negativament 
la pressió arterial.

• Els additius i colorants poden ser 
causa d’al·lèrgies, malalties au-
toimmunes o tumors.

La millor manera d’evitar el con-
sum d’aquest tipus de productes 
és no comprar-los. Les regles més 
bàsiques de salut nutricional passen 
per consumir matèries primeres, 
preferentment d’origen biològic i de 

proximitat. I prendre una bona porció 
en cru, amb una amanida ben variada 
diària, tres o quatre peces de fruita i 
uns 20g de fruits secs i llavors crues. 
Ser proactius amb la pròpia nutri-
ció, informar-se, aprendre a cuinar 
i, si és possible, cultivar un hort. És 
una forma de resistència davant la 
imposició del menjar escombraries.n

Menjar ultra processat

123rf Limited©Валерий Качаев

Els productes ultra 
processats són 
una de les causes 
més directes de la 
creixent “epidèmia” 
d’obesitat

ALIMENTACIÓ
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THE ECOLOGIST Ruth Alday, Directora de  Vida Natural 
oficina@vida-natural.es
www.vida-natural.es - www.sanoyecologico.es

VIDA NATURALPedro Burruezo, Eco activista, director de 
The Ecologist, assessor de BioCultura, hortolà i 

compositor redaccion@theecologist.net

El número 80 de 
The Ecologist, amb 
el qual comença 
2020, el que corres-
pon al trimestre de 
gener-febrer-març 
(hivern), és un nú-
mero monogràfic 
dedicat al mar de 
plàstics que ens 
inunda.

Per quin motiu, 
tot i que coneixem 
a la perfecció les 
infinites repercussions negatives 
que tenen els plàstics en el medi 
ambient, se segueixen produint i 
continuen envaint la nostra quoti-
dianitat? La veritable raó té a veure 
amb l’afany de lucre, la corrupció 
dels legisladors i el poder dels lo-
bbies químics. Si no, no s’entén. 
Més encara quan hi ha, ara per 
ara, solucions tecnològiques i de 
diversos tipus al problema dels 
plàstics convencionals i dels no 
convencionals. Però no s’actua en 
el sentit necessari.

Milions de tones 
es tiren cada any als 
mars. Els plàstics 
causen un gran mal 
a la fauna marina i, 
en general a tots els 
ecosistemes. Com 
mostren alguns dels 
textos, aquests plàs-
tics, a més, contenen 
perillosos productes 
químics. Penetren 
en el nostre orga-
nisme a través de la 
ingesta d’aliments 

contaminats o d’altres maneres...

Deixem de contribuir al mar 
de plàstics que ens aguaita per tot 
arreu. Comprem sense plàstics tot 
i que és gairebé impossible fer-ho. 
Premiem amb el nostre consum 
a aquells que utilitzen ja bioplàs-
tics compostables de veritat i no 
plàstics disfressats de verds, que 
són pitjor el remei que la malal-
tia. Consumim a granel tot el que 
puguem. Utilitzem els cabassos de 
tota la vida i les bosses de paper. n

Si pensem una 
mica sobre la histò-
ria de la humanitat, 
de seguida repa-
rarem en què els 
grans fets històrics 
poques vegades can-
vien de forma radi-
cal la forma en què 
vivim. En general 
són coses més sub-
tils, que succeeixen 
a poc a poc i passen 
desapercebudes, les 
que generen grans 
avenços o grans desastres.

Vaig a posar un exemple relaci-
onat amb el tema central del nos-
tre número d’hivern: el gluten. No 
cal explicar que dominar el cultiu 
dels cereals va permetre a l’ésser 
humà tenir una font d’alimentació 
segura i sostenible; el pa i les seves 
variants han estat claus en la dieta 
de totes les grans civilitzacions, i 
a ningú “se li posava malament” 
aquest aliment. Fins que la indús-
tria alimentària, a mitjan el segle 

XX, va descobrir que 
el gluten aportava 
viscositat i volum als 
aliments processats, i 
va començar a utilit-
zar-lo com a additiu 
de forma massiva. 
El resultat és que ac-
tualment hi ha més 
celíacs i persones a 
les que se’ls posen 
malament els carbo-
hidrats processats 
que mai, i es veuen 
obligats a eliminar el 

gluten de la seva alimentació.

Vistos els resultats de l’última 
cimera climàtica, aquest exemple 
tan d’estar per casa podem extra-
polar-lo a la contaminació que 
assola el planeta. Ha succeït poc a 
poc, “sense adonar-nos-en”, però 
ara ja és una realitat que no podem 
obviar. Ara, és el moment d’elimi-
nar els plàstics, els combustibles 
fòssils i els gasos efecte hivernacle 
de la nostra dieta. La Terra ja no 
els pot digerir.n

Difícil de pair

Plásticos
Un océano de residuos  

muy peligrosos

Nº 80 4€para España y Latinoamérica

1º trim
estre  2020

- Los plásticos han entrado en la cadena trófica  - ¿Cómo afecta el 
plástico a nuestra salud?  - Envoltorios peligrosos de alimentos  

- Entrevista a Nicolás Olea  - Los “bioplásticos” no son la solución  
- Microplásticos y sopa plástica en los océanos  - La incidencia del 

plástico en la biodiversidad 

Un mar de plàstics

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://www.organicfoodiberia.com/
http://theecologist.net/
https://vida-natural.es/
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SEGURETAT ALIMENTÀRIA Núria Arranz,
Enginyera tècnica industrial, Tecnòloga d’aliments

Laura I. Arranz,
Farmacèutica - Nutricionista

www.gananutricion.es
info@gananutricion.es

La major part dels aliments que 
consumim haurien de ser frescos i 
de temporada, però algunes vegades 
també prenem aliments que han estat 
conservats o processats de determina-
des maneres per permetre que arribin 
als nostres rebosts o neveres. Què hi 
ha darrere del concepte de gammes 
en els aliments?, es tracta de tecnolo-
gies molt complicades?, suposen l’ús 
d’additius o substàncies químiques?

Quan parlem de les gammes en 
els aliments ens referim a un concep-
te tècnic que dóna lloc a una classifi-
cació en funció d’alguns tractaments 
que hagin rebut en la indústria ali-
mentària. Al mercat trobem aliments 
en la seva forma i estat original, en 
canvi d’altres, s’han sotmès a una 
sèrie de processos, com tallat, pelat, 
cuinat, envasat, etc. Les gammes 
alimentàries es classifiquen de la I a 
la V gamma i cadascuna, té les seves 
pròpies característiques.

Primera gamma (I gamma): 
constituïda per aliments en el seu 
estat natural, frescos com fruita, ver-

dura, hortalisses, carn, peix, ous o ce-
reals, sense que hagin estat sotmesos 
a cap tractament de conservació ni 
hagin passat per cap procés industri-
al. Per tant, mantenen totes les seves 
propietats nutricionals i organolèpti-
ques (gust, olor, sabor i textura) i es 
conserven en la majoria dels casos en 
refrigeració. Per contra, són aliments 
molt peribles, per la qual cosa s’han 
de consumir en un breu període de 
temps, normalment dies, i s’han 
d’extremar les condicions de conser-
vació en els establiments de venda i 
manipulació a casa o a la restauració, 
per evitar riscos de contaminació o 
sobrecreixement microbiològic.

Segona gamma (II gamma): En 
aquest cas es tracta de les conserves 
i semiconserves. Són aliments que 
han estat tractats amb un procés 
tèrmic per reduir el creixement bac-
terià i augmentar així la seva vida 
útil un cop envasats en recipients 
homologats, ja sigui de metall (llau-
nes) o de vidre. La part pràctica és 
que se solen consumir directament 
sense necessitar un procés de cuinat 

i que no requereixen temperatures 
de refrigeració per a la seva conser-
vació, excepte en el cas d’algunes 
semiconserves com les anxoves. 
Encara que no sempre, però se sol 
afegir sal i en algunes ocasions addi-
tius conservants per millorar la seva 
conservació i allargar la seva vida 
útil. És important rebutjar envasos 
inflats o bombats, amb líquid tèrbol, 

o envasos rovellats o amb cops ja que 
poden comportar riscos alimentaris 
com contaminació per Clostridium o 
altres microorganismes.

Tercera gamma (III gamma): 
Es tracta dels aliments congelats o 
ultracongelats en cru, per la qual 
cosa es millora la conservació, però 
cal cuinar-los abans del seu consum. 

Les gammes dels aliments

ALIMENTACIÓ

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©Engin Korkmaz. Conserves en pots de vidre

http://sorribas.com/
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Inclouen verdura, peix o marisc i tot 
i que s’hauran realitzat operacions 
prèvies de neteja, pelat i / o tallat per 
reduir la manipulació per part del 
consumidor, sí convé un cert rentat 
o una mínima preparació abans de la 
cocció. Tenen una llarga vida útil i són 
de fàcil conservació al congelador de 
casa o en els baguls de restaurants o 
col·lectivitats. És important tenir en 
compte que s’han de rebutjar els que 
tinguin evidències de trencament de 
la cadena de fred com és la presència 
de gebre en l’aliment, que pot indi-
car una descongelació parcial. S’han 
de transportar en bosses isotermes 
i sempre respectar les condicions 
d’emmagatzematge i ús.

Quarta gamma (IV gamma): Són 
aquells aliments envasats al buit o 
en atmosferes controlades o modifi-
cades. S’utilitza en el cas de fruites i 
hortalisses fresques que, després de 
la seva recol·lecció, se sotmeten a un 
processat de selecció, neteja, centri-
fugat per eliminar l’excés d’aigua, 
pelat, tallat i envasat mitjançant un 
procés especial en què es controlen 
els gasos que formaran part de l’in-
terior. No s’han sotmès a cap procés 
de cocció ni porten cap additiu per 

millorar la seva conservació. Tenen 
una vida útil aproximada d’entre una 
setmana i deu dies ja que en l’atmos-
fera controlada s’ha reduït la quan-
titat d’oxigen i la barreja de diòxid 
de carboni i nitrogen redueix la taxa 
de respiració del producte, evitant la 
pigmentació marró i el desenvolupa-
ment microbiològic durant diversos 
dies. Són per tant productes peribles, 
fins i tot més que els productes no 
processats dels quals provenen, ja 
que el tallat accelera el procés de 
deteriorament organolèptic i micro-
biològic, per la qual cosa s’han de 
conservar sempre en refrigeració 
(entre 1 i 4ºC) i consumir-se en el 
marge establert per la seva caducitat.

Cinquena gamma (V gamma): 
Aquest és el màxim nivell de proces-
sament ja que els aliments han estat 
elaborats, cuinats, envasats i estan a 
punt per consumir quan arriben a les 
nostres mans. Han estat així sotme-
sos a diversos processos tecnològics 
i tractament tèrmic mantenint-se 
posteriorment en refrigeració fins 
al seu consum. Tenen una vida útil 
d’entre 1 a 3 mesos i en ocasions 
s’afegeixen additius per millorar la 
seva conservació. És important abans 

de consumir-los, escalfar-los a més 
de 60ºC per evitar possibles riscos 
microbiològics. També es troben en 
aquesta V Gamma els aliments este-
rilitzats o pasteuritzats que són tèc-
niques de conservació d’aliments per 
tractament amb calor, de tal manera 
que allarguen la seva data de consum 
sense utilitzar cap tipus de conser-
vants. En el cas de l’esterilització, al 
ser les temperatures del procés més 
grans que en la pasteurització, la des-
trucció de patògens és més efectiva 
i per tant major la vida útil del pro-

ducte, però, poden també destruir-se 
vitamines, proteïnes, aromes, etc. , 
afectant així al valor nutricional i a 
les característiques organolèptiques 
del producte final.

Totes les gammes poden entrar 
a la nostra planificació de compra, 
només cal seleccionar bé quines 
realment són més pràctiques i neces-
sàries per al nostre dia a dia, sense 
perdre de vista que l’ideal sempre és 
consumir aliments frescos i de tem-
porada.n

123rf Limited©Kostyantine Pankin. Verdures congelades
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És innegable que en els últims 
anys el benestar animal s’ha con-
vertit en un reclam publicitari que 
busca satisfer un consumidor que ja 
ho ha assumit com un paràmetre de 
la “qualitat” a l’hora de triar la seva 
opció de compra.

En el passat les ONG de protecció 
animal definíem el “benestar ani-
mal” en funció de paràmetres tècnics 
i científics, no aptes per diletants, 
que definien un sistema de cria, 
transport i sacrifici molt concret, on 
es tancava amb precisió un model 
productiu específic en el que no 
era senzill, ni barat, encaixar, però 
que en contrapartida assegurava 
una autèntica producció alternativa 
que responia a les expectatives del 
consumidor sensible amb el ben-
estar animal. Des de fa uns anys li 
hem donat la volta al missatge. Les 
noves formes de difusió social ja no 
permeten discursos tècnics llargs 
precisant el model desitjat sinó que 
exigeixen impactants frases curtes, 
de comprensió ràpida i fàcil, és a dir: 
la vehemència i l’ímpetu d’un eslò-
gan còmode i elemental. Per  això, 
en comptes de definir el que volem, 
cridem el que no volem, i aquí ens 
quedem. Els extensos i prolixos do-
cuments de condicions tècniques 
han estat substituïts per la banalitat 
de frases buides que prometen però 
no comprometen: “Gallines fora 
de les gàbies”, “Truges sense gàbies 
paridores”, “Pollastre de corral de 

creixement lent”, “Vaques amb accés 
a pastures”... i altres coets al vent. En 
el sistema que les ONG treballàvem 
en el passat, la ramaderia intensiva 
no tenia lloc, la industrialització de la 
producció alternativa era impossible. 
No obstant això, el nou enfocament 
ha obert de bat a bat les portes del 
missatge alternatiu a una producció 
barata i intensificada. Una producció 
suposadament respectuosa amb el 
benestar animal que posa al mercat 
un pretès producte alternatiu de baix 
cost i consum multitudinari. Grans 
granges de 300.000 gallines “lliures 
de gàbies” en dotze pisos; 130.000 
gallines apinyades en producció 
“ecològica”; milers de pollastres “de 
corral i de creixement lent” enclaus-
trats dins d’una nau sense accés real 
a patis exteriors; grans granges de 
truges sense gàbies paridores... .pro-
teïna animal barata, publicitada com 
a alternativa, per assegurar un model 
de consum, desfasat, basat en la in-
gesta massiva de productes d’origen 
animal.

En realitat estem vivint una se-
gona etapa d’intensificació rama-
dera. Si la primera, la del segle pas-
sat, es va aplicar sobre un producte 
carni convencional, ara es produeix 
sobre un producte publicitat com al-
ternatiu perquè compleix amb l’eslò-
gan que justifica aquesta enganyosa 
distinció (eslògan generat moltes ve-
gades per les pròpies ONG) però que, 
no ens enganyem, s’alimenta del 

mateix principi de sempre, costos, 
per arribar al mateix objectiu, carn 
barata. Quines són les conseqüències 
d’aquesta segona onada d’intensifi-
cació ramadera sobre la producció 
“alternativa?”. Les conseqüències 
són moltes i gairebé totes negatives.

L’impacte mediambiental de l’ac-
tual intensificació alternativa és tan 
nefast com el de la primera intensifi-
cació convencional. La multiplicació 
fins a l’infinit del nombre d’animals 
“alternatius” mantinguts en una uni-
tat productiva fa inviable una gestió 
sostenible mediambientalment. Les 
necessitats hídriques, energètiques o 

d’altres entrades com l’alimentació 
excedeixen amb molt les possibili-
tats del mercat local de manera que 
aquesta producció ha d’acudir al 
mercat internacional per proveir-se 
d’aquests components, potenciant 
els desafiaments mediambientals 
que aquest mercat global porta 
incorporats. Aquestes unitats pro-
ductives “alternatives” a gran escala 
presenten els mateixos problemes 
de gestió dels seus residus orgànics i 
inorgànics que les convencionals. La 
segona fase d’intensificació “alterna-
tiva” té la mateixa participació que 
l’anterior en la indústria química, 
genètica, farmacèutica, mecànica 

Conseqüències de la intensificació 
industrial del benestar animal

ALIMENTACIÓ

H.L.T, S.A. C/Lago Carucedo, 3 pol. ind. Cobo Calleja . 28947 Fuenlabrada (Madrid)

t. 916 42 15 37 / 28   f. 916 42 32 03  www.elhornodelena.com  www.hltsa.es

Flocs de Civada Eco
el Horno de Leña

Esmorzar Sa

123rf Limited©Oleksandr Lipko

Alberto Díez Michelena,
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o de mitjans de transport. La seva 
dependència industrial i tecnològica 
és la mateixa i la seva gènesi i desen-
volupament no estan vinculats al seu 
entorn geogràfic immediat sinó que 
funcionen al compàs del desenvolu-
pament fabril i tècnic, amb la seva 
corresponent quota d’impacte medi-
ambiental i empremta climàtica.

Tampoc els animals subjectes a 
aquesta nova intensificació “alter-
nativa” viuen necessàriament millor 
pel que fa al seu benestar. Una galli-
na “fora” de la gàbia en un sistema 
intensificat en nivells múltiples i 
sense accés a patis o amb patis volun-
tàriament inhòspits perquè no els 
faci servir, pot ser que visqui fins i 
tot pitjor que a la seva gàbia indivi-
dual tret que controlem i millorem el 
seu context mediambiental. Aquesta 
millora mediambiental implica uns 
costos que no interessen a la rama-
deria intensiva “alternativa” i mai les 
aplicarà.

Finalment i en relació amb els dos 
punts anteriors, la intensificació “al-
ternativa” està ofegant a la ramaderia 
tradicional i afecta molt negativament 
al desenvolupament rural. La rama-

deria tradicional és la que incorpora 
els valors “alternatius” de manera 
natural. Va unit a ella. És un produc-
te de proximitat, generat en base a 
recursos locals, i gestionat localment 
segons tradicions i costums adaptades 
al medi ambient, integrat en el mateix 
i respectuós amb els animals. Ara con-
templa impotent com aquests valors, 
que són intrínsecament seus, són 
apropiats per la gran ramaderia inten-
siva, industrialitzats i posats al mercat 
a uns preus amb els quals el ramader 
tradicional no pot competir. Ha perdut 
la seva identitat o, més ben dit, li han 
robat.... per apropiació indeguda. La 
ramaderia intensiva mai aportarà 
res al desenvolupament rural, viu 
d’esquena al territori on s’ubica, 
s’abasteix de mercats forans i els 
seus beneficis es difonen fora del 
marc local. Mentrestant, en el camí, 
ofega a la resta de formes ramaderes 
locals ja que, per a la seva supervivèn-
cia, precisa de l’exclusivitat.

Hem d’aturar aquest engany al 
consumidor. La producció realment 
alternativa, respectuosa amb els 
animals, amb la sostenibilitat me-
diambiental i amb el desenvolupa-
ment rural té un cost. No hi ha un 

producte alternatiu “barat”. I si ens 
el venen com a tal, és una fal·làcia, 
un engany. Les ONG de protecció 
animal hem d’arribar a acords amb 
els productors autènticament alter-
natius per a, entre tots, separar el gra 
de la palla, assenyalar on es troba el 
producte realment alternatiu i convi-
dar als consumidors a adquirir-lo. El 
consumidor urbà ha de comprendre 
l’alt preu social, mediambiental i de 
benestar animal que comporta la 

compra de productes carnis “barats”, 
ens els venguin sota la vestidura que 
sigui. Aquest és el sentit de l’etiqueta 
“Benestar Animal avalat per ANDA” 
acordat entre ANDA i l’associació 
d’avicultura alternativa AVIALTER. 
Identificar els productes alternatius 
de forma veraç i transparent i des-
prés que cadascú esculli ... però que 
no s’enganyi a ningú i que el ciutadà 
comú sàpiga què està comprant i què 
hi ha darrere.n

123rf Limited©Chayakorn Lotongkum
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Anomenada la reina de la fruita seca.

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

Prova les nostres noves begudes vegetals!

Anz_NT_180716_05q_Mandeldrinks_kat.indd   1 12.07.18   09:17
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MEDI AMBIENT

Coneixes la norma de certificació de cosmètica ecològica que 
més utilitzen les petites i mitjanes empreses espanyoles?

BIOVIDASANA
C O S M È T I C A  C E R T I F I C A D A

Cosmètica natural amb menys de 15% d´ingredients ecològics

La cosmètica BioVidaSana està certificada per bio.inspecta

Per a empreses amb almenys el 80% dels seus productes a la categoria I 
(cosmètica ecològica) i que no produeixen cosmètica convencional amb altres 
marques

Per a cosmètica amb ingredients ecològics, un 90% mínim per a la categoría I; 
i entre el 15-89% per a la categoria II (producte  cosmètic ecològic o natural 
amb un % d´ingredients ecològics)

* entitat sense ànim de lucre i declarada d´utilitat pública

Més informació: biovidasana@vidasana.org  /  http://vidasana.org/cosmetica-biovidasana

Amb la garantia de l ´Associació Vida Sana*
ASSOCIACIÓ
VIDASANA

www.biodry.es - info@biodry.es 945.198.480 - +34 669.481.342

MUROS HÚMEDOS? ¿QUÉ HACER?
La solución definitiva de los problemas de humedad

ascendente de plantas bajas, sótanos y semisótanos

SISTEMA BIOLÓGICO SIN:
 Obras, mantenimiento, baterías, elecricidad ni productos químicos. No produce electrosmog.

¡TE INVITAMOS A NUESTRAS PRÓXIMAS CHARLAS!

6 de FEBRERO
JORNADA PROFESIONAL EN MURCIA

Ponencia sobre cómo erradicar la humedad ascendente de manera definitiva

25 de FEBRERO
JORNADA PROFESIONAL EN CÓRDOBA

Ponencia sobre cómo erradicar la humedad ascendente de manera definitiva

HABITATGE / ANTI HUMITAT

Els experts no es posen d’acord 
sobre les xifres però, segons algunes 
de les fonts més fiables, cada dia es 
consumeixen a tot el món 2.250 mili-
ons de tasses de cafè i gairebé el doble 
de tasses de te. Sens dubte el te i el 
cafè són les dues begudes preparades 
(sense comptar l’aigua) més consumi-
des al món des de fa molt de temps.

Els hàbits de consum moderns han 
introduït canvis en la forma en què 
se serveixen aquestes begudes i dues 
d’aquestes noves formes de presenta-
ció poden provocar impactes negatius 
sobre el medi ambient o la salut de les 
persones. Parlem en concret de les 
modernes càpsules de cafè monodo-
si no degradables i de les bossetes 
de te fabricades amb plàstics o pro-
ductes sintètics similars.

El te pot ser servit de moltes mane-
res però una de les més esteses en els 
països industrialitzats són les bosse-
tes per infusió. Els primers models de 
bossetes de te van ser comercialitzats 

als Estats Units el 1907 i estaven fa-
bricades amb seda, encara que l’èxit 
comercial internacional d’aquest 
tipus d’empaquetat no arribaria fins 
a la dècada de 1960 amb models de 
bossetes d’un sol ús fabricades amb 
diversos tipus de cel·lulosa (paper 
porós).

En els últims 20 anys s’ha expandit 
la comercialització de bossetes de te 
fabricades amb productes sintètics 
com tereftalat de polietilè, niló o 
polipropilè, o versions en què es com-
binen paper i materials plàstics per a 
reforçar la resistència.

Un estudi publicat el passat mes 
de setembre a la revista Environmental 
Science Technology per científics de la 
Universitat McGill a Montreal (Cana-
dà) mostra que les bossetes de te fabri-
cades amb materials plàstics (comuns 
en les presentacions de bosses amb 
forma de piràmide o tetraedre) poden 
generar grans quantitats de micro-
plàstics al ser sotmeses a la infusió en 

aigua molt calenta.

Els resultats de 
l’experiment posat 
en pràctica per aquest 
equip canadenc donen 
molt que pensar. “Les 
nostres dades mostren 
que al remullar una 
bosseta de te de plàs-
tic a la temperatura 
de preparació (95 ° C) 
s’alliberen aproxima-
dament 11.000 mili-
ons de microplàstics i 
3.100 milions de nanoplàstics en una 
sola tassa de la beguda”.

“Els nivells de partícules de niló i 
tereftalat de polietilè alliberats de la 
pròpia bosseta de te són diversos or-
dres de magnitud més alts que les res-
tes de plàstics trobats anteriorment 
en altres productes de consum”, ex-
pliquen els investigadors canadencs.

Aquest estudi canadenc no ana-

litza les possibles conseqüències de 
beure te amb milions de partícules 
de plàstic però és evident que en 
casos com aquest sempre seria pre-
ferible aplicar el principi de pre-
caució i, per tant, eludir en la me-
sura del possible les bossetes de te 
fabricades totalment o parcialment 
amb plàstics. El problema és que, 
de moment, no és obligatori que els 
fabricants indiquin clarament en les 
etiquetes si les bossetes de te conte-

Bossetes de te i càpsules de cafè, 
com reduir la contaminació?

Joaquim Elcacho,
Periodista especialitzat en Medi Ambient i Ciència, jelcacho@gmail.com
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nen aquests materials sintètics. Per 
tant, el dilema segueix sense estar 
tancat.

Tampoc està resolt de moment 
el problema de generació de residus 
provocat pel ràpid creixement de les 
càpsules de cafè monodosi, en les 
seves múltiples presentacions comer-
cials (no cal esmentar marques).

Els nostres avis prenien cafè d’olla, 
amb filtres tipus mitjó o preparat en 
cafeteres italianes. I quan era possible 
s’acostaven al bar a prendre un bon 
cafè exprés.

Ara moltes llars han incorporat a 
les seves cuines l’electrodomèstic de 
moda: les cafeteres de càpsules. El 
cafè resultant pot ser tan bo com la 
marca del producte permeti, però el 
problema sorgeix quan ens adonem 
que cada vegada que premem el botó 
estem utilitzant i convertint en residu 
una quantitat important d’alumini o 
plàstic en forma de càpsula plena de 
marro.

El naturalista, escriptor i divulga-
dor ambiental José Luis Gallego re-
corda que, d’acord amb el sistema de 

gestió de residus en vigor a Espanya, 
“les càpsules monodosi de cafè, ja si-
guin de plàstic o d’alumini, no s’han 
de dipositar mai al contenidor groc”.

“De fet, tècnicament aquestes 
càpsules no són un envàs sinó que 
es consideren un ‘residu alimentari’ 
(com passa també amb les bossetes de 
te) pel que no participen en el sistema 
integrat de gestió per a la recollida 
selectiva dels envasos fora d’ús”, deta-
llava Gallego en un article publicat el 
passat mes d’octubre a La Vanguardia.

Algunes empreses productores 
d’aquest tipus de càpsules han posat 
en marxa sistemes propis de recolli-
da d’aquests residus per fer possible 
el posterior reciclatge de materials 
com l’alumini però, en la majoria 
dels casos, les càpsules usades van 
a parar al contenidor de residus de 
l’anomenada fracció ‘resta’ o ‘re-
buig’ (normalment de color gris a 
Espanya), és a dir, de les escombra-
ries sense tractament de reciclatge 
específic.

Gallego animava en aquest article 
als consumidors a reduir el consum 
de productes que generen grans 

quantitats de residus de plàstics o 
alumini i, d’altra banda, s’alegrava 
de l’aparició d’iniciatives de compa-
nyies del cafè que han començat a co-
mercialitzar càpsules amb materials 
totalment compostables.

“Un envàs compostable és aquell 
que es degrada completament, com 
la matèria orgànica, en un curt 
període de temps i sense deixar cap 
càrrega contaminant en el medi na-
tural”, recordava José Luis Gallego. 

Les noves càpsules de cafè compos-
tables, en aquest sentit, poden ser 
dipositades al contenidor de color 
marró, destinat als residus orgànics, 
perquè “quan arribin a la planta de 
compostatge s’integraran en el cicle 
per convertir-se en adob o compost”, 
indicava esperançat José Luis Gallego. 
Si no és possible deixar de consumir 
cafè amb cafeteres a l’última moda, 
almenys que s’ofereixin alternatives 
amb un menor impacte ambiental i 
menys residus.n
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En aquesta societat de la pressa i 
de la immediatesa que propicien les 
noves tecnologies, sovint se’ns obli-
da d’on venim. La Natura, de la qual 
formem part, és cíclica, té uns temps. 
D’aquesta manera, si observem els 
cicles estacionals veiem com, quan ar-
riba l’hivern, hi ha una prevalença de 
malalties respiratòries (apareixen els 
refredats, les grips, les bronquitis...). 
A l’arribar la primavera augmenten 
les crisis asmàtiques i juntament amb 
la tardor, també són més freqüents 
les úlceres d’estómac, mentre que a 
l’estiu són els desequilibris de l’apa-
rell digestiu els que es produeixen 
més habitualment (les diarrees, les 
colitis...). També els cicles lunars o 
les hores del dia tenen un reflex en 
el nostre organisme i la nostra salut. 
Som part de la Natura i quan aquesta 
està malalta, tots els seus elements 
es veuen afectats. La nostra forma 
de vida, el nostre consum abusiu, la 
contaminació i els tòxics que gene-
rem han emmalaltit al nostre planeta 
al temps que ens estan emmalaltint 
a nosaltres. Però a l’igual que la Na-
tura és capaç de regenerar-se, també 

el nostre organisme té una capacitat 
d’autocuració. Per a això hem de 
cuidar, prevenir i apostar per una 
vida saludable, tenir cura del nostre 
planeta i recuperar aquesta connexió 
amb la natura, responsabilitzant-nos 
de la nostra salut.

Malaltia i salut són dues cares 
d’una mateixa moneda

Constantment estem en processos 
d’adaptació dels que no som cons-
cients i que permeten que el nostre 
sistema immune ens defensi de les 
agressions externes, que les nostres 
ferides es cicatritzin, que les nostres 
fractures es consolidin... La febre és 
una funció biològica natural del nos-
tre cos (un símptoma per a nosaltres) 
però que no controlem, es produeix 
de manera involuntària i ens fa 
conscients que el nostre organisme 
està pujant la seva temperatura per 
acabar amb algun agent patogen. 
Podem dir que en realitat estem 
constantment emmalaltint i guarint. 
A què anomenem llavors malaltia? 
Des del punt de vista d’una medici-

na holística, integral, la malaltia es 
consideraria llavors l’adaptació en la 
qual percebem uns símptomes que 
ens fan conscients que alguna cosa no 
va bé. La malaltia adquireix doncs un 
sentit i es torna necessària per poder 
canviar i curar. Per aquest motiu, en 
la medicina d’enfocament integral 
no es busca pal·liar els símptomes 
sinó buscar les causes i acompanyar 
en el procés curatiu a la persona, 
procurant recuperar aquesta capaci-
tat autocurativa de l’organisme i la 
tornada a l’equilibri.

D’altra banda, hem de tenir en 
compte que la curació és un procés 
intern, que exigeix   fer-nos conscients 
i responsables del que el nostre cos 
ens està dient.

Educació per a la salut des de 
l’escola

De la mateixa manera que a l’anti-
ga Xina, els millors metges eren els 
que menys pacients tenien, així s’ha 
d’enfocar de nou el concepte de salut, 
de manera que la prevenció i els hà-

Educar per a la salut

ORIGEN GARANTIT Àloe Vera procedent 
de cultius ecològics 
certificats a 
Andalusia.

Ric en fibra i 
exempt d’aloïna.
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bits de vida saludables siguin la base 
d’un nou model de sistema sanitari. A 
més de ser sostenible (cosa que ara no 
passa), cal que ens reconnecti amb la 
Natura i vagi un pas més per davant 
de la malaltia, promovent hàbits de 
vida que afavoreixin la salut així com 
una medicina integrativa, que con-
templi la persona en el seu conjunt i 
que uneixi la medicina convencional 
amb la complementària. Cal que es 
permeti a la persona fer-se càrrec 
del seu propi procés, responsabilit-
zar-se i convertir-se en un subjecte 
actiu (no en un pacient) amb dret a 
triar com fer aquest camí a la salut. 
Per a això seria del tot necessària una 
regulació de les teràpies, com succe-
eix en altres països del món, i una 
integració de les mateixes dins del 
sistema de salut, de manera que les 
persones puguin tenir una garantia 
sobre la capacitació dels professionals 
que els  acompanyaran  en el seu pro-
cés i llibertat d’elecció.

És necessària una educació per 
a la salut des de les escoles 
infantils remarcant la importàn-
cia de factors com:

• l’exercici físic

• la nutrició saludable (importància 
de consum d’aliments ecològics i de 
proximitat). En aquest aspecte pro-
moure en els organismes públics 
(col·legis, hospitals, residències de 
gent gran...) el consum d’aliments 
ecològics i amb dietes enfocades a 
nodrir l’organisme amb les apor-
tacions necessàries per prevenir la 
malaltia.

• la respiració (font d’energia vital 
i primer aliment quan arribem a 

aquest món). Com hem tractat en 
els números anteriors sobre respi-
ració, l’oxigenació és fonamental 
en els nostres processos fisiològics.

• l’expressió de les emocions (la ma-
laltia és en aquest sentit la forma 
que té el cos d’expressar el que s’ha 
contingut).

• el contacte amb la natura (amb la 
terra, l’aigua, l’aire i el sol, les nos-
tres fonts d’energia i salut). Només 

amb un medi ambient saludable 
i un estil de vida sostenible i en 
comunió amb la natura, podrem 
viure en salut.

• la relaxació (gestionar l’estrès). 
L’esgotament és el principi de la 
majoria de les malalties. Al parar, 
permetem al nostre organisme 
treballar en la seva regeneració, al  
temps que escoltem al nostre cos i 
el que ens està demanant.

És per tant imprescindible apren-
dre a cuidar-nos, fer-nos responsables 
dels nostres processos de salut-malal-
tia. Per a això és necessari també, com 
assenyala l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) en la seva Estratègia 2014-
2023 sobre Medicina Tradicional i Com-
plementària, que “s’elabori un enfocament 
coherent i integral d’atenció a la salut, que 
faciliti als governs, als professionals sanita-
ris i especialment als usuaris dels serveis de 
salut, l’accés a la MTC de manera segura, 
respectuosa, assequible i efectiva”.

Al nostre país passa per la regula-
ció en la formació i l’exercici, (com 
passa en molts altres països), dels més 
de 80.000 professionals que tributen 
sota l’epígraf de parasanitaris. n

NUEVO

COMPLEMENTS ALIMENTARIS
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Segurament, coneixes alguna 
persona amb dolors articulars o amb 
lesions que prediuen les pluges o els 
canvis de temperatura i que senten 
més dolor amb el fred o la humitat. 
L’hivern, doncs, és un dels moments 
més delicats per a les persones que 
pateixen desgast i dolor articular.

El primer que hem de fer és 
mantenir el cos calent per evitar 
la contracció i rigidesa muscular 
que provoca el fred. És temps d’in-
fusions calentes, espècies calorífi-
ques (gingebre, canyella o caiena), 
menjar de cullera i brous. També 
ens podem ajudar amb sacs de lla-
vors, bosses d’aigua calenta o man-
tes elèctriques per aplicar localment 
a les zones amb més dolor.

Una altra manera de escalfar-nos 
és mantenir el cos actiu amb exer-
cicis suaus d’estiraments, practicar 
tai-txi, txi-kung, Feldenkrais, ca-
minar o nedar. Tant l’esport intens 
com la inactivitat contribueixen a 
una pèrdua de cartílag.

Una mala alimentació, l’estrès i 
la contaminació ambiental són al-
tres de les causes que s’associen als 
dolors articulars.

Nutrients per a les articulaci-
ons

La base de l’alimentació seran 
les fruites i verdures que aporten 
micronutrients com els flavonoides 
amb efecte antiinflamatori.

A més, hem d’assegurar una bona 
aportació d’omega-3 ja que té pro-
pietats antiinflamatòries i redueix el 
desgast del cartílag. En el teu rebost 
no pot faltar l’oli de lli de primera 
premsada en fred, les llavors de chia 
o de lli, els fruits secs o les algues 
(remineralitzants).

També ens podem ajudar d’espè-
cies com la cúrcuma amb un potent 
efecte antiinflamatori si es combina 
amb un pessic de pebre, o el ginge-
bre.

D’altra banda, cal tenir en comp-
te que el col·lagen és necessari per 
tenir unes articulacions sanes i 
flexibles ja que és una proteïna que 
forma part de el teixit connectiu i 
baixa la seva síntesi a partir dels 30 
anys. Els aliments o suplements de 
col·lagen provenen de la proteïna 
animal, però podem consumir ali-
ments amb aminoàcids precursors 
del col·lagen com els espàrrecs, els 
llegums o els fruits secs.

Els fruits vermells com els na-
bius o les mores són molt interes-
sants perquè ajuden a estabilitzar el 
col·lagen gràcies a l’aportació d’an-
tocianines, un potent antioxidant.

És important evitar les solanà-
cies (patata, albergínia, tomàquet i 
pebrots) perquè contenen solanina 
que s’acumula a les articulacions 
i produeixen inflamació. Un altre 
dels nutrients a reduir és el gluten 
que també inflama l’intestí i l’orga-

nisme en general.

Suplementació

Complex Articular, de Viridian, 
és un multi-nutrient molt complet 
que actua de manera sinèrgica. Con-
té glucosamina vegana, boswellia, 
vitamina C en forma d’Ester-C, quer-
cetina, arrel de cúrcuma, L-prolina, 
Bromelina, arrel de gingebre i man-
ganès. La glucosamina ajuda a man-
tenir sanes les articulacions, mús-
culs, tendons, ossos i lligaments; la 
vitamina C contribueix a la formació 
de col·lagen i el manganès participa 
en la formació de teixit connectiu i 
en la salut òssia.

Altres components interessants 

per a la salut articular són:

• Harpagòfit: planta molt útil per 
fer baixar la inflamació i calmar 
el dolor.

• Magnesi: és un relaxant muscular 
que calma el sistema nerviós i la 
rigidesa muscular.

• Silici orgànic: mineral fonamen-
tal en la formació dels nostres 
teixits.

• Escorça de salze blanc: calmant 
natural.

• Lecitina de soja: millora la circu-
lació alleujant els dolors articu-
lars i l’artritis.n

Combat el desgast articular de manera natural
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La tos i la flegma són alguns dels 
problemes associats al fred hivernal 
en nens i adults. La inflamació i la ir-
ritació de la mucosa respiratòria, ens 
porta a l’aparició de mucositat i tos. 
Una tos persistent sovint va acompa-
nyada també d’infecció en el tracte 
respiratori superior. Algunes plantes 
medicinals, gràcies a la presència de 
determinats fitoactius, poden aju-
dar-nos a protegir la mucosa, reduir 
la inflamació i limitar la producció 
de la mucositat i la tos.

Una d’aquestes plantes és la Grinde-
lia (Grindelia robusta Nutt.), planta peren-
ne, originària del sud-oest d’Amèrica de 
Nord (Califòrnia i Mèxic). S’han descrit 
múltiples espècies dins el gènere Grin-
delia i en general són plantes herbàcies 
o arbusts petits perennes o bianuals, 
recoberts per una substància resinosa 
enganxosa (resina), que desprenen un 
agradable aroma balsàmic.

La Grindelia, és un remei tradi-
cional que ja utilitzaven els indis 
americans, i que pot ajudar-nos a 
protegir les vies respiratòries i a re-
duir la producció de mucositat, en el 
context dels refredats hivernals. S’ha 
considerat com un bon antitussigen, 
que ajuda a calmar els espasmes 
respiratoris, utilitzat en cas d’asma, 
bronquitis, refredat, tos i, en general, 
en les afeccions de les vies altes res-
piratòries que cursen amb producció 
de tos i mucositat o flegma. A més de 
les seves propietats expectorants i 
mucolítiques, destaca també per les 
seves accions antioxidants i antiin-
flamatòries.

A què són degudes les seves pro-
pietats? Doncs bé, si ens centrem en 
alguns dels seus components, podem 
destacar les saponines, conegudes 
per la seva capacitat per reduir la 
tensió superficial en la mucosa que 

contribueix a reduir la viscositat de 
la mucositat permetent que aquesta 
pugui eliminar-se d’una manera 
més fàcil, a més aquests compostos 
li confereixen també propietats 
antiinflamatòries. D’altra banda, als 
terpens continguts en la seva fracció 
d’oli essencial, presents en la seva 
resina, se’ls atribueix també propie-
tats antimicrobianes, que, unides al 
seu contingut en polifenols o subs-
tàncies d’un gran valor antioxidant, 

proporcionen un efecte beneficiós 
sobre el sistema respiratori, en el 
curs de les infeccions respiratòries 
associades a l’estació hivernal.

En l’actualitat l’Agència Europea 
del Medicament (EMA) aprova el seu 
ús tradicional per a l’alleugeriment 
de la tos associada als refredats de 
vies altes. La ESCOP afegeix a més la 
seva indicació per al tractament de la 
tos productiva. n

Descobreix el poder de la 
Grindelia per reduir la tos i 
la mucositat
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A Espanya, els polítics han posat en 
dubte l’evidència científica de les 
diferents disciplines de les Teràpies 
Naturals. Diuen que “són perilloses”, 
tant, que fins i tot el Govern s’ha 
gastat més diners en intentar que els 
ciutadans no les facin servir, que en 
intentar que els ciutadans deixin de 
fumar.

El fumar mata a Espanya a 52.000 
persones a l’any, segons dades del 
Ministeri de Sanitat, Consum i Ben-
estar Social. Saben vostès quantes 
persones moren per culpa de les 
Teràpies Naturals a Espanya a l’any? 
ZERO. Cap mort per aquesta causa, 
segons dades del mateix ministeri i 
de l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE), que és qui registra, mitjançant 
els certificats de defunció, les causes 
d’una mort. És a dir, el Govern es 
gasta més diners en prevenir 0 morts 
que en prevenir-ne 52.000.

A més, si fossin perilloses, tal com 
alguns petits grups de persones 
disseminats pel territori nacional 
sense coneixements sobre salut, com 
enginyers o informàtics, assenyalen, 
existirien assegurances que cobrei-
xin la possible mala praxi en Teràpi-
es Naturals de fins a 1.000.000€ per 
una prima de tot just 90€ a l’any? És 
clar que no.

Vull oferir-los més dades significati-
ves, que es desprenen dels observa-
toris que formen part de la Fundació 
de Teràpies Naturals (FTN), de la 

qual, forma part activa l’Associació 
Nacional per als Professionals de les 
Teràpies Naturals, COFENAT, entre 
els quals cal destacar :

Medicina Tradicional Xinesa i Acu-
puntura: en l’actualitat hi ha més de 
22.390 referències indexades amb el 
descriptor ‘acupuncture therapy’ a la 
base de dades Medline, incloent més 
de 650 revisions sistemàtiques i 3.940 
estudis amb control aleatoritzat.

Homeopatia: hi ha un total de 5.734 
publicacions d’Homeopatia indexa-
des a Pubmed, de les quals 293 cor-
responen a assaigs clínics, el que fa 
de la homeopatia una de les teràpies 

complementàries més i millor inves-
tigades. Al British Medical Journal va 
ser publicada una metaanàlisi que 
cobria 107 assajos controlats, dels 
quals 81 van mostrar que els medica-
ments homeopàtics van ser efectius, 
24 van mostrar que no van ser efec-
tius i dos no van ser concloents.

També hem de tenir presents xifres 
interessants que llancen estudis 
com el sondeig realitzat el 2017 per 
COFENAT, en el qual queda reflectida 
la satisfacció dels usuaris de Teràpies 
Naturals, oferint un notable 
com a nota en el servei rebut del 
professional. I no només això, sinó 
que d’aquesta enquesta es desprèn 

que la societat espanyola sol·licita 
majoritàriament a l’Administració 
(94%) una regulació de la professió.

Hem de posar la vista en una regu-
lació com l’establerta a Portugal, on 
aquestes tècniques es denominen 
Teràpies no convencionals, i que le-
gisla sobre l’exercici de l’Osteopatia, 
la Quiropràxia, la Teràpia Herbal, la 
Naturopatia, la Medicina Tradicional 
Xinesa, l’Acupuntura i l’Homeopa-
tia, sent impartits per professionals 
independents de la fisioteràpia o la 
medicina, però entesos com a perso-
nal sanitari.

Perquè encara que molts no ho 
vulguin veure, les Teràpies Naturals 
demostren dia a dia que aquestes 
tècniques milloren la salut de les 
persones, complementen tracta-
ments mèdics convencionals i, per 
tant, són inclusives i no exclusives. 
I encara més: l’evidència científica 
demostra que les Teràpies Naturals 
també ¡CUREN!.n

L’evident evidència de les Teràpies Naturals

Roberto San Antonio-Abad,
President Nacional de COFENAT
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TERÀPIES NATURALS

ESPAI PATROCINAT PER: COFENAT | www.cofenat.es
Associació Nacional de Professionals i Autònoms de les Teràpies Naturals

La societat 
espanyola sol·licita 
majoritàriament 
a l’Administració 
(94%) una regulació 
de la professió

https://www.cofenat.es/
https://www.cofenat.es/
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COSMÈTICAClara Bosch, Enginyera i Màster en cosmètica i dermofarmàcia
comunicacion@naturcosmetika.com | www.naturcosmetika.com

La revolució del plàstic sostenible 
arriba a la cosmètica

• Calmen, nodreixen i suavitzen la pell
• Amb mel i civada Bio
• Agradable fragància dolça

• Hidraten i refresquen la pell
• Amb llimona i aloe Bio
• Fragància cítrica
• Vegans

NUTRITIUS REVITALITZANTS
Gel de dutxa & loció corporal Gel de dutxa & loció corporal

740ml 740ml

LÍNIA HIGIENE I TRACTAMENT
CORPORAL FAMILIAR

NOVETAT

CUIDEM EL CONTINGUT
    • Productes amb certificació Ecocert Cosmos Organic
    • Amb ingredients Bio seleccionats.

BOTELLA 100% R-PET.
Amb plàstic reciclat procedent
d'altres envasos.

Tap dosificador
Sense molla metàl.lica a l'interior.
Minimitzem l'impacte mediambiental.

CUIDEM EL CONTINENT

www.naturabiocosmetics.com

reciclado
PET

100%
Botella

COSMÈTICA

Des dels inicis, la principal diferèn-
cia entre la cosmètica natural i ecolò-
gica respecte a la convencional és que 
en les fórmules de les primeres només 
s’usen ingredients naturals i si pot ser 
procedents de l’agricultura ecològica. 
No obstant això, en els últims anys 
això ha canviat, els consumidors Bio 
donen tanta importància al contingut 
(als ingredients) com al continent (al 
packaging dels productes cosmètics).

L’ús principal del plàstic en cos-
mètica el trobem en els envasos. Es 
calcula que la indústria cosmètica 
produeix 120 mil milions d’unitats 
d’envasos cada any i una gran part 
d’ells són de plàstic. És per això que 
les empreses de cosmètica natural 
s’estan replantejant la seva estra-
tègia de packaging, perquè els seus 
envasos siguin més sostenibles. Una 
de les accions més senzilles d’aplicar 
és la de reduir la quantitat de plàstic 
usat, per exemple eliminant caixes 

exteriors i altres elements prescin-
dibles o reduint el pes del plàstic al 
mínim.

El següent pas és buscar materials 
alternatius més sostenibles. Actual-
ment, moltes marques estan comen-
çant a fer servir plàstic d’origen vege-
tal. Aquest s’obté a partir de materials 
vegetals, com la canya de sucre o la 
remolatxa, transformant la cel·lulosa 
fins arribar a plàstic. Amb aquest pro-
cés s’obté un plàstic 100% reciclable 
sense usar petroli com a material d’ori-
gen i reduint les emissions de CO2.

Una altra alternativa més sosteni-
ble és utilitzar plàstic reciclat. Dels 
22,8 milions de tones de plàstic de 
residus que es generen a Europa cada 
any, només es recull per reciclar un 
30%. Usant aquest tipus de plàstic fo-
mentem l’economia circular evitant 
la creació de nous plàstics i donem 
una nova vida als existents. Actual-
ment només un 3% del plàstic per a la 
fabricació d’ampolles i bidons és re-
ciclat, encara que aquest percentatge 
s’anirà incrementant en el futur gràci-
es a la consciència dels consumidors.

Els cosmètics convencionals, a 
més d’usar plàstics en els envasos, 
també el poden utilitzar en les seves 
formulacions en forma de microplàs-
tics. Els microplàstics són diminuts 
fragments de plàstic de menys de 5 

mm que es troben 
principalment en ex-
foliants i dentifricis, 
com abrasius. Aquests 
petits plàstics acaben 
al mar, on poden ser 
ingerits per la fauna 
marina. Així entren 
en la nostra cadena 
alimentària. Aquests 
microplàstics surten 
al inci (llistat d’in-
gredients) com poli-
propilè (PP), polietilè 
(PE), PMMA i / o niló. 
En cosmètica natural 
i Bio certificada està 
prohibit utilitzar 
aquests microplàstics 
com a ingredients i 
es fan servir abrasius 
alternatius, com el 
pinyol d’albercoc.

La situació mundial de l’ús del plàs-
tic és dramàtica. Es calcula que per al 
2020 la producció de plàstic sigui de 
350 milions de tones, un 900% més 
que en el 1980. La seva crítica situació 
està convencent a molta gent a canviar 
el seu estil de vida, i moviments com el 
zero waste (Residu zero) o viure amb 
zero plàstics estan triomfant. És una 
bona notícia que cada vegada siguem 
més conscients de l’impacte del plàstic 
sobre el planeta i que més marques se 
sumin al canvi. n

* Font:  Zero Waste Week https://www.zerowasteweek.co.uk/    ||    Informe 2019 de Greenpeace: Reciclar no és suficient
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Els microplàstics són 
diminuts fragments 
de plàstic de menys 
de 5 mm que es tro-

ben principalment en 
exfoliants i dentifricis

En cosmètica natural 
i Bio certificada 
està prohibit 
utilitzar aquests 
microplàstics com a 
ingredients

https://www.naturabiocosmetics.com/
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Gruixudes i cruixents. Elaborades 
amb oli de girasol i farina de blat 
espelta. I amb saborosos xips de 
xocolata que t’esclaten al paladar. 
Gaudeix-les a qualsevol hora del 
dia, com esmorzar, berenar o per 
acompanyar un cafè. Ara les tens 
envasades en paquet individual 
amb 4 galetes mini per emportar, 
pràctic i econòmic. T’encantaran.

La nostra deliciosa 
galeta, ara en 
format mini i en 
pack per emportar

biocop.es
Paquets 

individuals 
de 4 

galetes

Format 
Mini 

“To go”

ALIMENTACIÓ

L’ENTREVISTA

Què ha canviat més en la cosmè-
tica ecològica durant la teva trajec-
tòria?

Inicialment la cosmètica ecològica 
es basava en la recuperació i l’ús de 
fórmules tradicionals, i alhora en 
reflectir els aspectes estètics d’una 
manera de vida més en contacte amb 
la natura. Aquest ideari, en certa ma-
nera una mica ingenu, “hippy”, ha 
anat madurant cap a un model més 
honest, amb la incorporació de con-
ceptes com la sostenibilitat dels pro-
cessos, la certificació dels ingredients 
i l’eficàcia de les fórmules.

A tall d’exemple, quan va néi-
xer Corpore Sano, la innovació del 
moment va ser que vam passar del 
xampú a l’ou, urea per al greix i 
quina, a la incorporació d’extractes i 
plantes naturals per al tractament de 
les principals afeccions de cabells, de 
l’ecologia poc més sabíem.

Avui dia els nostres nous llança-
ments ja no els concebem si no són 
eficaços i respectuosos amb el medi 
ambient.

Què aporta la certificació bio 
d’un cosmètic?

Per al consumidor és una garantia:

De que l’elaboració dels productes 
ha estat respectuosa amb els valors de 

sostenibilitat ambiental, 
que les fórmules conte-
nen ingredients de cultiu 
ecològic i no contenen 
ingredients l’efecte dels quals pogués 
ser perjudicial per a l’usuari.

També és una ajuda en la decisió 
de compra, ja que la certificació 
unifica criteris (COSMOS) i permet 
diferenciar entre productes ecològics 
i aquells que pretenen ser BIO apro-
fitant la manca d’informació clara 
en l’etiquetatge i la comunicació. 
En aquest sentit, la certificació BIO 
permet cobrir un dèficit en la legis-
lació, ja que l’evolució del mercat ha 
anat més ràpid que la normativa, en 
aquest àmbit.

És un valor afegit o un impres-
cindible?

Tots dos. És imprescindible per a 
garantir la credibilitat i honestedat 
dels productes i les seves marques, 
però si no aporta un valor afegit al 
benestar real de les persones, deixarà 
de ser útil. En aquest sentit l’eficàcia 
és un punt clau, ja que cal recordar 
que la certificació ecològica per si 
mateixa no suposa cap garantia d’efi-
càcia.

Envasos sense plàstic. És possi-
ble en cosmètica?

És un objectiu clar tot i que encara 

llunyà. De moment és molt difícil 
suprimir el 100% però sí podem anar 
reduint part dels plàstics. A Corpore 
Sano, estem treballant cada any, no 
només en reduir el plàstic, sinó en ser 
cada vegada més eco eficients en tots 
els nostres processos.

Nosaltres sempre estem investi-
gant amb nous envasos, més ecològics 
i amb menys residus.

Tendències i futur: Cap a on va la 
cosmètica ecològica a Espanya?

La cosmètica eco a Espanya, se-
guint la tendència d’altres mercats 
europeus, està entrant en una nova 
fase de desenvolupament, doncs ja 
està sent una opció accessible per a 
un percentatge cada vegada més gran 
d’usuaris de cosmètica. El repte que 
se’ns presenta és aconseguir que totes 
aquestes persones que descobreixen 
la cosmètica eco, tinguin una experi-
ència satisfactòria.

Que demana el consumidor del 
segle XXI?

Honestedat, claredat en la in-
formació, accessibilitat pel que fa a 
preus i punts de venda, eficàcia en les 
fórmules i especialització.n

Joaquim Llobet
Director comercial de Corpore Sano

Joaquim Llobet (Barcelona, 1955), 
és director comercial de Corpore 
Sano. Diplomat en màrqueting 
per EDAA, és motor en experièn-
cia i coneixement en el món de 
la cosmètica natural i ecològica. 
Amb més de 17 anys de recorre-
gut, ha vist néixer el sector de la 
cosmètica bio des dels seus inicis, 
amb una evolució des de 2002 
molt significativa, quan les cinc 
principals organitzacions euro-
pees dedicades als estàndards de 
cosmètics ecològics i naturals es 
van reunir i van acordar cooperar 
en el desenvolupament d’un sol 
estàndard harmonitzat i moment 
en què va néixer Cosmos stan-
dard-, que entraria en vigor el 
2010, certificant part dels produc-
tes de Corpore Sano, juntament 
amb els segells que garanteixen 
una òptima qualitat ICEA, Eco Bio 
Cosmetic i Ecocert.

Enric Urrutia,
Director, bio@bioecoactual.com

http://www.biocop.es/
https://corporesano.com/es/



