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

Mentre molts no tenen res per 
portar-se a la boca, uns altres llencen 
menjar a les escombraries. Aquesta 
realitat és una més de les contradic-
cions de la nostra societat: parlem 
de l'escandalós malbaratament ali-
mentari.

Prop d'un terç dels aliments pro-
duïts al món per al consum humà es 
perd o malbarata -uns 1.300 milions 
de tones, segons dades de l'Organit-
zació de les Nacions Unides per a 
l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) -. 
Una quantitat més que suficient per 
alimentar els 690 milions de perso-
nes que pateixen fam al món, el 8,9% 
de la població mundial.

En xifres econòmiques, el mal-
baratament de menjar suposa uns 
990.000 milions de dòlars a l'any, 
segons un document del Consell 
de la Unió Europea de 2016. Però, a 
més, s'empren recursos naturals en 
va, com l'aigua, l'energia i la mà d' 
obra. Concretament, els aliments 
que es perden o malgasten con-
sumeixen al voltant d'una quarta 
part de tota l'aigua utilitzada amb 
fins agrícoles; requereixen una 
superfície conreada de la mida de 
la Xina; són responsables d'un 8% 
de les emissions mundials de gasos 
d'efecte hivernacle i contribueixen 
a la pèrdua de biodiversitat.

La FAO diferència entre pèrdua i 
malbaratament d'aliments, segons 
el moment en què es descarten els 
aliments. La pèrdua es produeix per 

un funcionament ineficient de la 
cadena de subministrament i el mal-
baratament està relacionat amb mals 
hàbits de compra i consum, i per una 
inadequada gestió i manipulació dels 
comestibles. Així, per exemple, en les 
explotacions agrícoles es perden ali-
ments per les condicions climàtiques 
i les pràctiques de la recol·lecció; 
mentre que en els comerços per la 
necessitat que els productes complei-
xin amb unes normes estètiques en 
termes de color, forma i mida, i la 
variabilitat de la demanda.

"Potser un dels motius més impor-
tants del malbaratament d'aliments 
en l'etapa de consum en els països 
rics és simplement que la gent es 
pot permetre desaprofitar menjar. La 
quantitat d'aliments disponibles per 
persona en botigues i restaurants ha 
augmentat en les últimes dècades, 
tant als Estats Units com a la Unió 
Europea", afirma l'historiador anglès 

Tristram Stuart en la seva obra Mal-
baratament: l'escàndol global del menjar.

La situació a Espanya

A la Unió Europea, cada habitant 
malbarata 179 quilos d'aliments, és a 
dir, cada any, entre un 30% i un 50% 
d'aliments comestibles acaben en les 
galledes d'escombraries. Espanya, 
amb 7,7 milions de tones, se situa en 
setena posició de la llista de països que 
malgasten aliments, segons dades del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació (MAPA).

2019 va ser un any d'estabilitat del 
malbaratament a les llars espanyoles: 
va augmentar un 1% respecte al 2018, 
segons publica el MAPA. La pujada 
contrasta amb l'augment del 8,9% 
registrat el 2018 enfront de l'any an-
terior, que acabava amb la tendència 
a la baixa que s'havia produït els dos 
exercicis anteriors.

Creative Commons. Foto: Sean Aranda. Aliments recuperats per  
Rob Greenfield a Madison, Wisconsin

El malbaratament alimentari no s’atura

https://vegetalia.com/
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EL PRODUCTE DEL MES

DELÍCIES DE XOCOLATA
UN FARCIT

IRRESISTIBLE7 COMBINACIONS SORPRENENTS

terrasana.com

PROVA’LS
UN FARCIT
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L’any 2019 es van llançar a les 
escombraries 1.352.000 de kg / l 
d'aliments i begudes (un 4,7% dels 
aliments que comprem), un 84,7% de 
productes sense elaborar i 15,3% de 
plats cuinats. Pel que fa al 2018, es 
van desaprofitar més productes sense 
elaborar (principalment fruites, hor-
talisses i verdures), però va baixar el 
malbaratament de plats cuinats (en 
major mesura llegums, sopes, cremes 
i purés, i plats de carn i arròs).

A prop de 8 de cada 10 llars es-
panyoles reconeix desaprofitar ali-
ments, i destaquen les llars familiars 
amb parelles de fins a 49 anys, amb 
fills petits o d'edat mitjana. La renda 
és un dels factors que influeix: les fa-
mílies de classe baixa i mitjana-baixa 
són les que menys rebutgen menjar 
en bon estat.

I les empreses? Segons un avanç 
de dades del Estudi sobre malbara-
tament alimentari a la indústria i 
la gran distribució a Espanya 2018, 
elaborat pel MAPA en col·laboració 
amb l’AECOC (Associació de fabri-
cants i distribuïdors), un 71% dispo-
sa d'una estratègica interna definida 
per lluitar contra la problemàtica, 
un 61% promou bones pràctiques 
destinades a la prevenció o reducció 
en origen, i un 51% promou accions 
conjuntes amb els seus proveïdors 
per reduir-lo.

Mesures per frenar el malbara-
tament

La FAO ha llançat la Plataforma 
tècnica sobre el mesurament i la reduc-
ció de les pèrdues i el desaprofitament 

d'aliments amb l'objectiu de crear 
consciència sobre el malbaratament 
d'aliments i implementar accions 
que abordin la qüestió d'arrel.

Per la seva banda, el gener de 
2012 el Parlament Europeu va instar, 
amb la Resolució sobre Com evitar el 
malbaratament d'aliments: estratègies 
per millorar l'eficiència de la cadena 
alimentària a la UE, als estats mem-
bres i als agents de la cadena agroa-
limentària a posar fre a la pèrdua i 
malbaratament de menjar. El Govern 
espanyol va presentar a l'abril de 
2013 l'estratègia Més aliments, menys 
desaprofitament.

Espanya no compta amb una 
legislació específica contra el mal-
baratament alimentari, tot i que 
diversos col·lectius la demanen des 
de fa anys. Països veïns com França 
i Itàlia sí que tenen una normativa 
en aquesta matèria. I al març de 
2020 Catalunya va aprovar la Llei de 
Prevenció de les pèrdues i el desaprofi-

tament alimentaris que es 
proposa reduir en un 50% 
el desaprofitament ali-
mentari en els propers 10 
anys. La norma prioritza 
la prevenció en origen da-
vant la redistribució dels 
excedents, i durant tota la 
cadena alimentària.

Què poden fer els ciu-
tadans? A casa, planificar 
millor el què menjaran, 
comprar menys, con-
gelar, fer purés amb les 
verdures i fruites més 
passades, diferenciar en-
tre data de consum prefe-
rent i caducitat i fer noves 
creacions culinàries amb 
les sobres. I en els res-
taurants, portar-se a casa 
el que no s'hagin pogut 
menjar. Així poden posar 
el seu granet de sorra per 
frenar el malbaratament 
alimentari. n

123rf Limited©eivaisla

Beguda Vegetal Civada 
Barista, de Isola Bio

Tant si t’agrada el cafè amb o sense es-
cuma, ben calentet o amb gel, aquesta 
beguda Isola Bio ho té tot per convertir 
el teu esmorzar o piscolabis en un au-
tèntic i escumós viatge a l’arrel del bon 
sabor ecològic. 

Gràcies a la típica textura espessa i 
l’aroma intens de la civada integral, 
donarà un toc especial a la teva exquisi-
da tassa de cafè... deixant que les teves 
energies pugin com l’escuma!

Certificats:

Ecològic (Euro Fulla), Sohiscert

Marca:

Isola Bio | www.isolabio.com/es

Empresa:

Biogran, S.L. | www.biogran.es

Recomanat per www.masterorganic.es

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

Troba’ns a botigues bio i herbolaris
www.cupper-teas.es

INFUSIONS I TES 
100% ECOLÒGICS

Calendario de Adviento

Els millors 24 
moments 
fins el nadal

NOVEDAD24 Infusions i tes 
100% ecològics

Càpsules de Cafè Ecològic 100% Compostables amb Impacte Social

91 715 73 33 
info@debuencafe.com

L'ALTERNATIVA SOSTENIBLE
EN EL MÓN DEL CAFÈ

ALIMENTACIÓALIMENTACIÓ

Ponx d’ou vegà

• 30 gr. dàtils desossats.
• 50 gr. d’anacards.
• 30 gr. d’orellanes d’albercoc.
• 1/2 culleradeta de barreja d’espèci-

es: clau, gingebre, canyella, pebre i 
vainilla.

• 100 ml d’aigua o brandi.
• 1l llet de civada. 

Posa en remull en aigua o brandi els 
dàtils, anacards, albercocs i la barreja 
d’espècies durant 8 hores. Tritura-ho 

tot fins que quedi molt suau. Afegeix 
la llet de civada i torna a batre. Cola i 
serveix en gots alts amb canyella o nou 
moscada ratllada per sobre.

Pink latte especiada

• 1 remolatxa vermella cuita.
• 500 ml de llet d’ametlles.
• 1 culleradeta de xarop d’auró.
• 1/2 culleradeta de barreja d’espèci-

es: gingebre, canyella i vainilla. 

Cou 400 ml de llet d’ametlles amb 
la remolatxa, el xarop i les espècies 
durant 5 minuts. Tritura i aboca la bar-
reja en gots. Escuma la resta de la llet 
d’ametlles per decorar. 

Ponx festiu 

• 2 talls de pinya natural.
• 10 pomes.
• 150 gr. de prunes seques sense pi-

nyol.
• 1 branca de canyella.
• 2 litres d’aigua.
• 2 cullerades de melassa de canya.
• 200 ml de rom (opcional).

Talla les pomes i la pinya a tros-
sets. Cou a l’aigua juntament amb les 
prunes, la melassa i la canyella durant 
una hora. Afegeix si vols el rom i ser-
veix temperat.

Glühwein

• 500 ml de vi o most de raïm negre.
• 1 taronja ecològica.
• 4 figues seques.

• 2 branques de canyella.
• 4 claus.
• 2 estrelles d’anís.
• 1 fulla de llorer.

Cou a foc lent el vi o most amb les 
espècies, la pell de la taronja i les fi-
gues durant mitja hora. Retira del foc, 
afegeix la taronja trossejada i deixa re-
posar 15 minuts. Serveix en gots amb 
una figa i mitja branca de canyella. n

Begudes d’hivern

123rf Limited©Elena Rodina. Glühwein nadalenc amb canyella i taronja

Les begudes d’hivern temperen 
l’organisme i permeten suportar 
millor els rigors del fred. La majo-
ria s’elaboren amb espècies com 
gingebre, canyella, anís estrellat i 
cardamom, per incrementar la tem-
peratura corporal. Moltes d’aquestes 
begudes són característiques dels 
dies festius i opcionalment se’ls agre-
ga components alcohòlics. Les fruites 
dessecades pròpies d’aquestes dates 
com dàtils, figues o panses solen ser 
la millor opció endolcidora.

https://www.cupper-teas.es/
https://debuencafe.com/
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EL KRUNCHY  
FAVORIT

Els forners de Barnhouse transformen flocs de civa-
da, arròs cruixent i trossets de poma aromàtics en 

un Krunchy irresistiblement fragant i cruixent, refi-
nat de forma seductora amb una mica de canyella. 

Les panses dolces donen a aquest menjar el toc final 
de gust i el converteixen en una de les nostres va-

rietats més populars. Sense oli de palma.

BARNHOUSE.DE

Tots els

Krunchy ara

sense oli  

de Palma.

Amb civada  
regional

No fa gaire, tot era molt més senzill 
pel que fa a les begudes vegetals. Eren 
un producte de nínxol, venut princi-
palment a través del comerç especi-
alitzat en aliments saludables. I eren 
particularment poc controvertides.

Però quan a mitjans de la dècada 
del 2000 va esclatar la categoria d’ali-
ments Free from (sense), les begudes 
vegetals es van impulsar cap al mains-
tream o corrent principal de vendes. 
Defensades per blocaires de la salut 
i cada vegada més grups d’entusias-
tes del ‘menjar net’, les principals 
marques de begudes vegetals estaven 
de sobte a totes les grans cadenes de 
supermercats, buscant posicionar-se  
amb els productes lactis convencio-
nals o entre els seus productes free 
from.  I en poc temps, les mateixes 
marques van estar lluitant amb publi-
citat cara i en campanyes a televisió.

En els darrers anys, les begudes 
vegetals s’han tornat a posicionar, 
surfejant l’onada d’un moviment 
vegà creixent, però també promovent 
el missatge ‘millor per al planeta’. 

Missatge que vibra amb força entre els 
consumidors més joves que prioritzen 
els beneficis contra el canvi climàtic 
en les seves opcions alimentàries i 
que ha ajudat a ampliar enormement 
la base de consumidors d’alternatives 
làctiques.

Les vendes dominades per les 
grans marques

Avui, Danone, Unilever, Nestlé, 
Müller, Kraft, Heinz i Arla Foods tenen 
una participació en la indústria mul-
timilionària mundial de les begudes 
vegetals. Amb les multinacionals a 
bord, la penetració en el mercat ha 
augmentat. La revista Specialty Food va 
informar recentment que el 32% de les 
llars del Regne Unit ara compra llet 
sense lactis. 

Tot i que les marques petites 
independents (moltes d’elles amb 
fortes credencials ètiques i mediam-
bientals) continuen tenint un paper 
important al mercat, les vendes en 
volum ara estan dominades per les 
grans marques.

La participació de les grans em-
preses ha comportat un major nivell 
d’escrutini del sector. Hi ha preguntes 
sobre la composició nutricional de les 
begudes vegetals i sobre els ingredi-
ents i additius més foscos que alguns 
contenen. L’abastiment i la procedèn-
cia dels ingredients també han estat 
objecte d’atenció, així com la des-
concertant profusió de sistemes de 
certificació. Però el tema més debatut 
actualment és la petjada ambiental de 
les alternatives làctiques.

Intervenció provocativa

Tot i que les begudes vegetals pre-
senten avui dia múltiples variants: 
soja, arròs, civada, ametlles, cànem, 
coco i chia, entre d’altres, la soja s’ha 
convertit en un parallamps per a les 
crítiques dirigides al sector. Gran part 
de la controvèrsia al voltant de la soja 
se centra en la desforestació a gran es-
cala de la selva tropical amazònica. Es 
continuen aclarint i incendiant grans 
extensions de boscos verges per cul-

Despullant les begudes vegetals

123rf Limited©Reinis Bigacs. Llet de soia

Jim Manson,
Periodista bio@bioecoactual.com

https://barnhouse.de/
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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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tivar soja per a l'alimentació animal. 
Però en una intervenció provocativa 
a principis d’aquest any, l’influent 
Sustainable Food Trust va afirmar que 
específicament la creixent set de be-
gudes de soja estava perjudicant el 
planeta. 

Però les marques de begudes 
vegetals diuen que les afirmacions 
de la indústria sobre les credencials 
mediambientals positives dels seus 
productes són demostrades per 
investigacions sòlides. Un estudi 
important de Joseph Poore i Thomas 
Nemececk va aprofundir en les dades 
que comparaven la producció de llet 
amb productes lactis i vegetals. Va 
trobar que en mètriques clau com les 
emissions de gasos d’efecte  hiverna-
cle (GEH), l’ús de l’aigua i l’ús del sòl 
en la producció làctica tenen una pet-
jada substancialment més gran que 
en la de la llet de soja, ametlla, arròs 
i civada. Per exemple, els productes 
lactis utilitzen més de deu vegades 
la quantitat de terra que qualsevol 
llet vegetal per produir un litre de 
producte final. Les diferències en 
l’ús de l’aigua són encara més sorpre-
nents entre els usos més alts i els més 
baixos, ja que els lactis necessiten 

628 litres d’aigua per produir un 
litre de llet, en comparació amb la 
soja que en necessita 28 litres (la 
llet d’ametlla, en canvi, és compa-
rativament intensa en aigua pujant 
a 371 litres). Per a les emissions de 
GEH, la llet làctia va produir 3 kg de 
CO2 o equivalent per litre de llet, i 
cadascuna de les quatre llets vegetals 
estudiades arribava a 1 kg de CO2 o 
menys.

Qüestions de sostenibilitat

Una de les qüestions per les quals 
la indústria de les alternatives a la llet 
s’ha posat cada vegada més en alerta és 
la procedència dels ingredients. Això 
planteja qüestions sobre com es con-
reen els cultius, però també sobre 
la sostenibilitat de llargues cadenes 
de subministrament. En part degut 
a la pressió dels grups ambientals, les 
principals marques europees diuen 
que ara la majoria d’ingredients crus 
provenen d’Europa o de les alternati-
ves més sostenibles.

Què hi ha dins del cartró?

Tot plegat condueix finalment a la 
pregunta "què hi ha dins del cartró?". 

També aquí s’està produint un canvi. 
Sí, algunes marques de gran canal i 
marques independents continuen co-
lant alguns additius menys desitjables 
sota l’aparença de «sabors naturals» 
o «potenciadors de textures» (alguns 
d’aquests relacionats amb problemes 
digestius). Però, en general, les llistes 
d'ingredients són cada vegada més 
curtes i "més netes". En alguns casos, 
les begudes ecològiques sense edulco-
rar contenen tan sols dos ingredients, 
i cada vegada hi ha més productes de 

les principals marques  amb al voltant 
de quatre o cinc ingredients simples, 
tot un món allunyat del “pack químic” 
de la llista d’ingredients d’alguns dels 
productes “més fàcils”.

En última instància, seran els 
consumidors els qui decidiran el 
futur de la indústria de les begudes 
vegetals. Si els compradors prenen 
decisions ètiques sostenibles, la in-
dústria continuarà sent guiada en la 
direcció correcta. n

123rf Limited©Nadia Borovenko. Llet de coco

https://www.natumi.com/
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  DHA* en totes les fórmules infantils Holle
  Totes les llets infantils de cabra Holle sense oli de palma

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.

*segons la legislació per a totes les llets de lactància i de continuació.

més informació a www.holle.es

Créixer amb el millor que la natura ens ofereix:  
Ingredients d‘agricultura ecològica i biodinàmica

ALIMENTACIÓALIMENTACIÓ

Aliments que faciliten el son infantil

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

Fa poc parlàvem dels aliments que 
dificulten el son. Afortunadament, 
també hi ha aliments que presos al 
vespre poden ajudar els nens a agafar 
millor el son.

Quan arriba la foscor nocturna el 
nostre cervell produeix melatonina. 
Aquesta hormona indueix el son de 
forma molt efectiva, a més de ser un 
poderós antioxidant. Per assegurar la 
producció de melatonina és impor-
tant reduir els llums a casa a partir de 
l’hora del sopar, incloses les que pro-
venen d’ordinadors, TV, i qualsevol al-
tra pantalla. La manca de foscor és el 
factor més important que influeix en 
el dèficit de melatonina i en la mala 
qualitat del son nocturn.

El cervell produeix melatonina a 
partir de l’aminoàcid triptòfan, amb 
l’ajuda de diversos minerals i vita-
mines, entre les que destaca la vita-
mina B6. Per això els aliments rics en 
aquestes substàncies poden ser espe-
cialment valuosos en el berenar i en 
el sopar. Per exemple, un plàtan conté 

la meitat de les necessitats de vitami-
na B6 als cinc anys, a més de petites 
quantitats de melatonina ja formada, 
i minerals com el potassi i el magnesi 
que ajuden a la relaxació muscular. 
Altres aliments rics en melatonina na-
tural són les cireres, l’arròs, la civada, 
l’ordi, les nous, les llavors de gira-sol i 
de lli, els espàrrecs, els tomàquets, les 
olives i el bròquil.

El sopar hauria d’incloure ver-
dures i cereals integrals, patates o 
moniatos; a més d’una petita quan-
titat d’aliments rics en proteïnes 
com el tofu o el tempeh, o fruits 
secs com les nous i les ametlles. 
Una sopa d’ordi i verdures, un moni-
ato al forn amb mantega de cacauets, 
una crema de bròquil, patates i tofu, 
unes farinetes de civada amb llet de 
soja, plàtan i mantega d’ametlles, o 
una amanida de tomàquets i nous 
amb un risotto d’espàrrecs són exem-
ples de menús rics en melatonina, en 
vitamina B6 i en hidrats de carboni 
complexos que facilitaran una llarga 
nit de descans.

A més de què menjar, el quan és 
important. Els nens haurien de sopar 
al menys dues hores abans de l’ho-
ra d’anar a dormir, idealment tres, 
perquè la primera part de la digestió 
estigui acabada. Els nens i nenes més 
petits poden necessitar un refrigeri 
abans d’anar a dormir: aquest ha de ser 

lleuger, i contenir una petita quantitat 
d’hidrats de carboni, per exemple, una 
barreta casolana de civada, o mitja 
llesca de pa amb mantega d’ametlles. 
Mig got de llet de soja o de civada tem-
perada també pot ser útil- cal procurar 
que no beguin massa perquè no s’ha-
gin d’aixecar a orinar a mitjanit. n

123rf Limited©famveldman

http://calvalls.com/
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RKDADA

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

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

Eritritol, l’endolcidor del que tothom parla
Els que volem cuidar-nos, sempre 

estem buscant la millor alternativa 
al sucre per endolcir les nostres re-
ceptes. Hi ha un munt d’opcions di-
ferents -totes elles amb avantatges i 
desavantatges- i no és fàcil decidir-se, 
ja que hi ha molta informació. Avui 
vull presentar-vos l’ Eritritol, una 
de les alternatives més interessants 
com a substitut del sucre i que avui 
està de moda.

Què és l’eritritol?

Es tracta d’un polialcohol o alco-
hol del sucre que no és ni sucre ni al-
cohol, encara que la seva estructura 
química és similar i, d’aquí el nom.

L’eritritol es produeix de forma 
natural, en petites quantitats, en 
fruites i fongs, com raïm, melons 
i xampinyons. Aquest polialcohol, 
també es pot produir de forma 
semi-artificial a través de la fermen-
tació de glucosa, derivada de blat o 
midó de blat de moro, mitjançant ús 
de llevats benèfics.

Cinc motius per triar eritritol

1. No eleva els nivells d’insulina.

Al no contenir glucosa, l’eritritol 
no requereix d’insulina per ser me-
tabolitzat i, per tant, no compromet 
la salut de les persones diabètiques 
o intolerants a la glucosa. Evitar els 
pics d’insulina és un objectiu que 
hauríem de perseguir totes les per-

sones, ja que aquests tenen efectes 
negatius encara que no es pateixi 
una malaltia metabòlica.

2. No conté calories.

De tots els polialcohols (eritritol, 
malitol, xilitol, sorbitol, maltitol), 
l’eritritol és el que menys calories 
aporta: només 0,2 quilocalories per 
gram, que és el mateix que dir 0 calo-
ries en termes pràctics.

3. És apte per a persones amb 
problemes de càndides.

Els fongs intestinals i vaginals s’ali-
menten dels sucres que els donem a 
través de la dieta. Per això, una de les 

estratègies per combatre aquest pro-
blema, que es pot cronificar de forma 
bastant comuna, és realitzant una 
dieta cetogènica (molt restrictiva en 
sucres). L’eritritol és l’endolcidor més 
adequat per a aquest tipus d’alimen-
tació que, entre altres coses, mata de 
fam a les càndides.

4. No produeix càries.

Aquest és un dels seus efectes més 
coneguts, ja que hi ha estudis cien-
tífics realitzats sobre això. A l’igual 
que el xilitol, l’eritritol és un tipus 
d’endolcidor que redueix el creixe-
ment de placa dental i interfereix en 
el creixement dels bacteris que pro-
dueixen càries (estreptococ mutans).

5. Un format granulat fàcil 
d’utilitzar a la cuina.

Sabent que té un poder endolcidor 
d’aproximadament el 70% en relació 
al sucre, l’eritritol pot utilitzar-se en 
el mateix tipus de receptes ja que ve 
en un format granulat similar al del 
sucre.

Però sempre amb prudència

Com us deia a l’inici, l’eritritol 
és probablement una de les opcions 
més interessants a l’hora d’endolcir 
les receptes. No obstant això, hi ha 
un parell d’aspectes que és impor-
tant tenir present.

D’una banda, aquelles persones 
amb problemes de gasos i hipersensi-
bilitat intestinal haurien de ser més 
prudents a l’hora de prendre eritritol 
i, sobretot, vigilar com se’ls posa. 
Això es deu al fet que és un tipus de 
sucre que és fàcilment fermentable a 
l’intestí, formant part dels coneguts 
fodmap.

Després, el fet que un endolcidor 
no sigui perjudicial no hauria de 
portar-nos a fer-ne un ús excessiu. 
El dolç que afegim a les nostres 
receptes tendeix a tapar el sabor na-
tural dels aliments i per això, com 
a norma general, crec que és una 
bona idea anar reduint a poc a poc 
l’ús de qualsevol tipus d’endolcidor 
i acostumar al nostre paladar als 
aliments reals. n

123rf Limited©choreograph
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Pots adquirir tots aquests productes als 
centres Herbolario Navarro i a

www.herbolarionavarro.es

Ana María Rodríguez, Farmacèutica de Herbolario Navarro 
| info@herbolarionavarro.es

ESPAI PATROCINAT PER: 
Herbolario Navarro  | Casa Fundada en 1771 | www.herbolarionavarro.esALIMENTACIÓ

Com ja sabeu, els superaliments 
són una sèrie d’aliments que desta-
quen pels seus alts valors nutricio-
nals. Són molts els aliments que es 
consideren sota aquest nou terme, 
però ens agradaria destacar-ne dos  
per les seves propietats beneficioses 
per al sistema immunològic.

I és que en aquesta època de l’any 
més que mai hem de protegir la nostra 
salut ajudant al nostre sistema immu-
ne perquè no es debiliti i així evitar el 
contagi pels virus que circulen. Hi ha 
certs aliments, sobretot els que con-
tenen grans quantitats de vitamina 
C, que ens ajuden a mantenir en bon 
estat el nostre sistema immunològic.

Aquests dos superaliments són 
ideals per a incorporar a la nostra 
dieta: Els bolets reishi i el camu-camu.

Bolets Reishi

Els Bolets Reishi (Ganoderma 
lucidum), de forma aplatada i sabor 

amarg, són un dels aliments més 
importants per promoure la longe-
vitat, segons la medicina tradicional 
xinesa. Són font de vitamina C i rics 
en betaglucà, i es poden incorporar 
fàcilment als àpats. Regulen el me-
tabolisme i la digestió, així com els 
nivells de glucosa en sang, dismi-
nueixen el cansament i milloren la 
qualitat de la son, entre molts altres 
beneficis per a la salut.

Entre les seves característiques 
nutricionals destaquen el seu baix 
contingut en greixos saturats, el seu 
baix contingut en sodi / sal, alt contin-
gut en fibra i font de Vitamina C.

Camu camu

Antiviral i antigripal, aquesta frui-
ta natural de l’Amazònia contribueix 
al funcionament normal del sistema 

immunitari. Per la seva riquesa en 
antioxidants, protegeix a les cèl·lules 
del dany oxidatiu. Millora l’absorció 
del ferro i ajuda a disminuir el cansa-
ment i la fatiga. Estimula la formació 
de col·lagen per al funcionament 
normal dels ossos, de la pell, cabells 
i dents. Contribueix al funcionament 
normal del sistema nerviós, prevenint 
malalties degeneratives del cervell. Es 
pot combinar amb acerola per poten-
ciar les seves propietats beneficioses.

Característiques nutricionals del 
camu, camu (Myrciaria dubia): Alt con-
tingut en potassi, alt contingut en fi-
bra i font important de vitamina C (60 
vegades més que en les taronges). n

Descobreix els superaliments que tenen 
cura de les teves defenses

123rf Limited©Baiba Opule
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La incertesa provocada per la pan-
dèmia del coronavirus i l’amenaça de 
nous confinaments no ens permeten 
planificar les festes nadalenques amb 
certesa. Podrem reunir-nos amb els 
nostres familiars? Quantes persones? 
Ens haurem de menjar els 12 grans de 
raïm enganxats a Zoom? No sabem 
com celebrarem aquestes festes, però 
sí com podem endolcir-les de manera 
responsable.

En els últims anys, als dolços 
nadalencs tradicionals com el torró, 
el massapà i el polvoró, se’ls han su-
mat alguns de nous importats com 
el panettone i el pandoro. Això sí, la 
reina segueix sent la xocolata, tal com 
constata a l’Informe 2020 del sector 
de torrons i dolços de Nadal a Espanya 
elaborat per Alimarket. 

“Venem a Espanya des de fa més 
de 10 anys. Al mateix temps, Espanya 
és un dels nostres països d’exportació 
més importants”, afirma a Bio Eco Ac-
tual, Alexander Kuhlmann, responsable 
de màrqueting i relacions públiques 
de l’empresa alemanya EcoFinia que 
des de l’any 2000 ofereix sota la seva 
marca Vivani una àmplia gamma de 
xocolates ecològics. 

“Totes les nostres xocolates negres 
es venen bé a Espanya, especialment 
les varietats amb alts percentatges 
de cacau (92% i 99%). La demanda va 
augmentant cada any, sembla que els 
espanyols segueixen tenint un interès 
creixent pels productes ecològics.”, 
afegeix. 

Gemma Guinot, Key Account & 
Project Manager d’Alternativa3, una 
cooperativa elaboradora de produc-
tes ecològics de comerç just ens co-
menta: “Oferim una àmplia gamma 
de xocolates i cafès, productes que 
ens prenem cada dia i que estan molt 
bé per compartir a la sobretaula”. 

“Els nostres productes més 
demandats són el cafè -ha crescut 
molt el consum de cafè molt i les 
càpsules durant la pandèmia-, i els 

cacaus -tant el pur com l’ instantani-. 
També ens demanen panela, un tipus 
de sucre que s’obté directament del 
suc de canya i que no es cristal·litza, 
més saludable que el sucre refinat ja 
que conserva tots els nutrients de la 
canya”, diu Guinot.

“En els dolços hi ha molt proces-
sat i molts edulcorants ... Cal tenir 
també en compte que molts dolços 
que es venen sense sucre porten 
edulcorants químics que són molt 

perillosos”, explica Guinot, que asse-
gura: “Si un producte funciona amb 
dos ingredients no fa falta posar-hi 
un tercer si no aporta res”.

Els edulcorants industrials servei-
xen per donar dolçor als productes 
sense utilitzar sucre. Alguns com el 
ciclamat i la sacarina estan assenya-
lats com a possibles cancerígens. 
El primer està prohibit als Estats 
Units des de 1969, no així a la Unió 
Europea. Els aliments que porten 
aspartam han de indicar-ho perquè 
conté una font de fenilalanina, un 
aminoàcid que causa problemes de 
salut en algunes persones.

A més dels edulcorants, també és 
important conèixer l’origen i com 
s’ha elaborat el producte. Perquè, 
per exemple, en els cultius conven-
cionals de la remolatxa sucrera i de 
la canya de sucre -plantes de les que 
s’obté el sucre que consumim- l’ús de 
pesticides és generalitzat.

“La principal diferència entre un 
dolç ecològic i un de convencional 
són els diferents mètodes de cultiu. 
El nostre cacau creix exclusivament 
en cultius mixtes sans i rics en espè-
cies, no en monocultius destructius. 
Això beneficia no només a la flora i la 
fauna, sinó també al gust del cacau, 
que desenvolupa notes molt interes-
sants quan es conrea en companyia 
d’arbres de mango o plataners. 
A més, l’agricultura ecològica no 
utilitza herbicides ni insecticides”, 
explica Kuhlmann. n

Dolços ecològics i ètics per a aquest Nadal

123rf Limited©rozmarina. Trufes de xocolata BIO

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

https://www.santiveri.com/es/
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NOVATASSA

Feel good,
Be good,

Do good.

NOMÉS PER TEMPS LIMITAT: 
Pack variat amb el bestseller YOGI TEA® Gingebre Llimona,  
la última novetat YOGI TEA® Chlorella Menta i una bonica  
tassa de 0,5l.

CHRISTMAS TEA:
Càlid i saborós advent amb honeybrush, canyella i anís 
estrellat. YOGI TEA®  dóna suport enguany a " Jalinga Tea Garden 
Comunity" a Assam, Índia. Amb aquesta ajuda i el compromís 
de tots els habitants es va renovar un hospital de la zona. 
Descobreix més sobre aquest projecte a  www.jalingatea.com

Per a un Advent encantador

yogitea.com       facebook.com/yogitea  @yogiteaeurope

YTAD_BIOECOACTUAL_CHRT2020_A5_ES-CATALAN_T11-a.indd   1YTAD_BIOECOACTUAL_CHRT2020_A5_ES-CATALAN_T11-a.indd   1 03.11.20   13:5203.11.20   13:52
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Estela Nieto, Psicòloga, Màster en psicopatologia i salut, i 
especialista en psiconutrició | www.nutricionesencial.es

Iván Iglesias,
Xef i professor de cuina vegana

ALIMENTACIÓ

ESPAI PATROCINAT PER: 
Amandín | www.amandin.comRECEPTA

Crackers de coco amb pesto rosso

Elaboració

Barrejar els ingredients secs dels 
crackers i afegir la beguda de soja 
freda i l’oli de coco. Barrejar amb 
una cullera i després pastar lleugera-
ment amb les mans per compactar 
una bola.

Deixar refredar a la nevera al 
menys 30 minuts.

Posar entre dues làmines de 
paper de forn i estirar amb el corró 
fins a formar un rectangle de mig 
centímetre de gruix.

Escalfar el forn a 200ºC. Dins el 
mateix paper de forn, dividir la mas-
sa, ja estirada, en petits rectangles 
amb la forma que vulguis que tin-
guin els crackers. D’aquesta manera, 
la massa es trencarà menys.

Col·locar amb molta cura a la 
safata de forn, directament amb el 
paper obert.

Enfornar durant 10 minuts a 
190ºC amb calor a dalt i a baix o 
ventilador fins que estiguin daurats. 
Deixar refredar en una reixeta per-
què es tornin cruixents.

Per al pesto rosso, triturar les 

ametlles en un processador d’ali-
ments o un robot fins que quedin 
com sorra gruixuda. Afegir la resta 
dels ingredients i continuar tritu-
rant fins que quedin ben integrats 
i picats, però sense arribar a ser un 
puré.

Posar una mica del pesto sobre 
els crackers i decorar amb germinats 
i unes fulles d’alfàbrega fresca. n

©Estela Nieto

INGREDIENTS (14 unitats)

DIFICULTAT: Baixa   |   TEMPS: 10’ Preparació   |   10’ Cocció

• 100 grams de farina de coco 
AMANDÍN.

• 25 grams de midó de tapioca.
• 80 grams d’oli de coco fos.
• 1 cullerada de lli molt.
• ½ culleradeta de sal.
• 75 ml de beguda de soja sense 

endolcir.

Per al pesto rosso:

• 40 grams d’ametlles pelades.
• 20 grams de pinyons.
• 100 grams de tomàquet sec en oli 

escorreguts.
• 1 gra d’all.
• 4 cullerades d’oli d’oliva.
• 8-10 fulles d’alfàbrega fresca.
• 1 cullerada de llevat nutricional.
• Sal al gust.

Les festes nadalenques són el 
moment en què traiem a la llum les 
nostres dots culinàries per sorpren-
dre a familiars i convidats. De vega-
des això suposa passar hores a la 
cuina. Preparar salses, guarnicions 
i farcits requereix dedicació i temps.

Compondre una taula amb diver-
sos entrants aporta molt de color i 
varietat per obrir un dinar. I encara 
que pugui semblar més laboriós, de 
vegades no ho és.

Pots presentar una amanida 
molt acolorida decorada amb frui-
tes, verdures saltejades, fruits secs 
o fer una salsa original.

O bé oferir una versió una mica 
més atractiva dels típics canapès. 
Mentre aquests crackers són al forn 
pots fer un deliciós pesto rosso. 
Amb un sabor intens, aromàtic i 
profund sobre una base cruixent, 
sense gluten ni cereals, els faràs en 
deu minuts.

https://amandin.com/
http://www.favrichon.com/
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LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES

 

CERTIFICADORAALIMENTACIÓ

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

Aloe vera + Gingebre + 
Cúrcuma, de Biotona

Biotona Bio Aloe vera + Gingebre 
+ Cúrcuma conté tots els beneficis 
de 3 coneguts superaliments. L’àloe 
vera i la cúrcuma afavoreixen una 
pell sana i donen suport a la resis-
tència natural. La cúrcuma és be-
neficiosa per al fetge i contribueix 
a la flexibilitat de les articulacions 
sanes. El gingebre estimula la diges-
tió i la vitalitat al temps que ajuda a 
lluitar contra la fluixedat.

· Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
· Marca: Biotona | www.biotona.es
· Empresa: Keypharm, N.V.  

www.keypharm.com

Xarop de Pròpolis, 
de Ladrôme

Elaborat amb un 40% de mel ecolò-
gica, extracte de pròpolis ecològics, 
11 extractes de plantes ecològiques 
i olis essencials, aquest complement 
alimentari és ideal per als mesos 
més freds. Ajuda a estimular les de-
fenses naturals del cos i alhora és un 
remei excel·lent en cas de refredat 
o grip (calma i suavitza els mals de 
coll i facilita la respiració).

· Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
· Marca: Ladrôme
· Distribució: Vipasana Bio,S.L.  

www.solnatural.bio

Resfrigran, de El Granero 
Integral

Els canvis de temperatura, la bai-
xada de defenses o l’estrès poden 
acabar en un refredat. Al primer 
símptoma tingues a prop Resfri-
gran, que ofereix una alternativa 
natural i ecològica en la prevenció 
i el tractament dels processos gri-
pals o el refredat comú. A base de 
camu camu, amb equinàcia i sàlvia.

· Certificats: Ecològic (Euro Fulla), 
Sohiscert

· Marca: El Granero Integral 
www.elgranero.com

· Empresa: Biogran S.L.  
www.biogran.es

Galetes de blat integral, 
de Biocop

Galetes gruixudes i cruixents, ori-
ginals en textura i sabor. De sabor 
tradicional, les varietats integral i 
integral amb xips de xocolata estan 
elaborades amb oli de girasol. Són 
una bona font de fibra, bones per 
consumir a qualsevol hora del dia. 
Les dues varietats estan disponibles 
en format 250g.

· Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
· Marca: Biocop  

www.biocop.es 
· Empresa: Biocop Productos 

Biológicos, S.A.

COMPLEMENTS ALIMENTARIS / XAROP COMP. ALIMENTARIS / COMPRIMITS

ALIMENTACIÓ / GALETES ALIMENTACIÓ / SUPERALIMENTS

imprescindibleimprescindible

nou nou

https://hortdelsilenci.cat/
http://www.ccpae.org/
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CERTIFICADORA

   Més informació: 
  972 451 129 / www.biovidasana.orgPer una certificació responsable de qualitat i 

respectuosa amb el medi ambient

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

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

Coneix les empreses certificades a www.biovidasana.org

E L S  N O S T R E S  S E G E L L S

COSMÈTICA ECONATURAL
Segons Norma BioVidaSana
La norma de certificació de cosmètica 
ecològica que més utilitzen les empreses espanyoles

HIGIENE FEMENINA

Canviem llençar per rentar i 
reutilitzar. Canviem el plàstic 
pel cotó orgànic.
#CanviemLesRegles

Has provat 
les calcetes 
menstruals 
Cocoro?

Disponibles a cocoro-intim.com  

CONSCIÈNCIA ECOLÒGICA Montse Mulé,
Editora,

redaccion@bioecoactual.com
ESPAI VIDA SANAAssociació Vida Sana,

info@vidasana.org

La celebració 
del Nadal per a les 
persones laiques és 
si més no, contra-
dictòria. Si afegim 
que alguns sentim 
compassió cap als 
altres animals, 
pitjor encara. Veu-
re que la majoria 
d’humans relaci-
onen la felicitat 
amb la degustació 
de bens, llagostins, 
vedells o garrins fa mal, desgasta 
i decep.

Sempre podem dir no, si jo el que 
celebro és l’arribada de l’hivern, 
reunint a la família i compartint 
unes hores de menjars suculents, 
dolços i xampany, veient als més 
petits obrint regals, sota la mirada 
amorosa de la gent gran que també 
en rebran algun, cantant o recitant. 
L’alegria compartida que aquest 
any encara no sabem si serà presen-
cial o online.

Però el veritable 
esperit del Nadal va 
més enllà del melic 
familiar. Guerres, fam 
i desplaçaments forço-
sos de milions de per-
sones malvivint de la 
caritat de les organit-
zacions internacionals 
en camps de refugiats 
o morint al mar; mili-
ons de porcs i pollas-
tres amuntegats en 
naus industrials fins 

al dia de la seva mort; dones i nenes 
esclaves; el covid19. El panorama no 
dona per a moltes alegries, tot i que 
l’actitud és imprescindible que sigui 
proactiva, positiva i enèrgica. Per a 
això, una alimentació neta, sana 
i lliure de patiment és la base per 
canviar tota la resta.

A les nostres seccions de recep-
tes a Bio Eco Actual (vegetarianes) i 
a Bueno y Vegano (veganes) troba-
reu menús complets per a tots els 
dies, també per festes.n

Sí. El que és ecològic 
era alternatiu, militant, 
activista... territori d’uns 
quants visionaris en els 
anys 80. Va suposar una 
aposta decidida per un 
canvi de paradigma en 
la producció i el consum 
d’aliments. Amb valors 
intrínsecs totalment 
imbricats en la paraula.

Però el camí iniciat va seguir, com 
tot a la vida, amb obstacles, corbes, 
pujades, baixades tortuoses... que 
les vam recórrer amb ganes i entusi-
asme... però després van arribar els 
assalts, les dreceres, els oportunistes.

El reglament europeu que prote-
geix la producció ecològica i l’ús dels 
seus termes va ser afortunadament 
una fita que ens salvaguarda... Tots 
tenim les mateixes normes per a os-
tentar el nom que diferencia aquests 
aliments ecològics, sans i nutritius.

No obstant això, 
passem de ser alter-
natius, a ser moderns, 
a ser tendència, a ser 
sostenibles...

Uf! quina por la 
paraula sostenible en-
cara sense reglamen-
tar, sense protegir... 
que qualsevol la pugui 

utilitzar; l’agost per les grans multi-
nacionals que simplement volen un 
rentat de cara, amb imatges i missives 
suggestives: ‘consumeix això, pensa 
com jo et dic i seràs eco-friendly’...

Paraules i paraules, imatges i 
imatges, per acaparar un mercat con-
sumidor que segueixi adormit...

Nosaltres diem: Desperta: la teva 
salut i la de la planeta ens necessi-
ten! Consumeix només el necessari, 
dona suport al canvi, no segueixis al 
ramat.n

El que és ecològic:
d’alternatiu a eco-friendly

Esperit nadalenc

https://www.biovidasana.org/
https://www.cocoro-intim.com/es/
https://vidasana.org/


17B I O E C O   A C T U A L
Cada dia l’actualitat ecològica a:
www.bioecoactual.com

Desembre 2020 - Núm 85

CUIDADO 
SOS

NUTRE 
Y REPARA

PIEL SECA Y 
AGRIETADA

Cuidado Intensivo Rostro y Cuerpo

Cosmética Natural y BIO
Encuentra tu punto de venta más cercano en www.weleda.es

Nutrición intensiva calmante.

Formulada a base de ingredientes 
100% Naturales y BIO.

Consigue una piel saludable, 
bonita y llena de vitalidad.

Descubre Skin Food, la crema de efecto 
reparador intensivo, para la piel seca, 

agrietada o irritada. Con aceites vegetales, 
nutre y repara la piel de manos, pies, 

codos y labios. Con extractos biológicos 
de plantas medicinales que alivian todo 
tipo de irritaciones. Una crema multiusos 
que cuida la piel de tu cuerpo desde la 

cabeza a los pies.

NUEVO
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COSMÈTICA

https://www.weleda.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

Declaracions nutricionals en els aliments, 
què volen dir?

ALIMENTACIÓ

Assaboreix les nostres varietats 
de cànem i estil grec

Tasta’ls tots i tria el teu preferit!

100% vegetal  100% ecològics

Modulo 125x160 mm - BioEco - Cañamo & Griego.indd   2Modulo 125x160 mm - BioEco - Cañamo & Griego.indd   2 28/10/20   12:0928/10/20   12:09
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 Desde Biocomercio Queremos CompartirContigo                

                              Nuestros Mejores Deseos

¡Feliz Navidad!

www.biocomercio.es

100 % Productos Ecológicos

Moltes vegades en l’etiquetatge 
trobem missatges del tipus “ric en 
fibra”, “alt contingut en proteïnes”, 
“baix en greix”, etc. Aquests missat-
ges són voluntaris i formen part de la 
publicitat i ens donen idea d’algunes 
de les característiques nutricionals 
del producte, però, no sempre són 
garantia que el producte sigui òptim 
nutricionalment. Per això, a més de 
saber què signifiquen aquests missat-
ges, convé llegir també la llista d’in-
gredients i la taula de l’etiquetatge 
nutricional.

Les declaracions nutricionals són 
missatges que poden diferenciar 
uns productes d’altres, però que no 
sempre ens ajuden a comparar-los. La 
raó és perquè no totes les empreses 
utilitzen aquests missatges i, per tant, 
podem trobar productes iguals en el 
mercat que un tingui el missatge i 
l’altre no. Per exemple, el missatge de 
font de fibra el podem trobar en unes 
galetes que així ho indiquin, però no 
vol dir que aquest producte hagi de 

tenir més fibra que unes 
nous que, potser, en el seu 
etiquetatge o publicitat, no 
fan al·lusió a aquesta decla-
ració. Font de fibra significa 
que l’aliment té 3g de fibra 
o més per cada 100g, de ma-
nera que les galetes poden 
complir-lo, però també les 
nous ho compliran doncs 
contenen fibra de forma na-
tural. De fet, les nous podrien 
anar fins i tot més enllà ja que 
tenen més de 6g de fibra per 
cada 100g cosa que, a nivell le-
gal, permetria declarar que les 
nous són riques en fibra o te-
nen un alt contingut en fibra.

Imaginem ara un formatge que 
indica en el seu etiquetatge que és 
font de proteïnes, això vol dir que 
més del 12% de la seva energia prové 
d’aquest macronutrient. No obstant 
això, això es dona pràcticament en 
tots els formatges, sinó en tots, així 
que és un missatge que ens dona una 

informació sobre el producte però 
que no ens serveix per comparar. Fins 
i tot alguns formatges seran rics en 
proteïna cosa que vol dir que un 20% 
de la seva energia l’aporten en forma 
de proteïna. Així, quan vulguem com-
prar un producte que tingui una bona 
quantitat de proteïnes, a més de veure 
si té el missatge de font de proteïnes 
o ric en proteïnes, hauríem de com-

parar el seu contingut real 
d’aquest nutrient a la taula 
nutricional. Aquests missat-
ges referents a les proteïnes 
s’utilitzen molt en productes 
lactis o en gelatines, encara 
que, en la pràctica totalitat 
dels casos, cal tenir en compte 
que són aliments naturalment 
font o rics en aquest nutrient.

Altres missatges habituals 
referents a les qualitats nutrici-
onals de l’aliment i el seu signifi-
cat són els que segueixen:

Baix en energia: serà aquell 
producte que no contingui més 

de 40kcal per cada 100g si és un sòlid 
o de 20kcal per cada 100ml si és un 
líquid. Aquest missatge no es corres-
pon amb els productes “zero” ja que 
aquests han de complir que tenen no 
més de 4kcal per cada 100ml i això 
només ho poden complir algunes 
begudes en les que els sucres s’han 
substituït per edulcorants.

https://www.biocomercio.es/
https://www.sojade-bio.es/
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FURIKAKE
PIMIENTAS

Sal marina a las 3 pimientas.
Un toque de audacia
en nuestro cotidiano.

FURIKAKE
ALGAS  

Una mezcla armoniosa de
sésamo y cuatro algas ricas

en elementos nutritivos.

FURIKAKE
MASALA

Sésamo y Garam Masala.
Un matrimonio

de culturas.

www.limafood.com @lima.bio.food

Descubra nuestras inspiraciones en nuestra
página web y en nuestras redes sociales.

FURIKAKE
El arte de espolvorear
Consigue un toque visual y
gustativo espolvoreando.
Preciosas mezclas, inspiradas en el Japón para redescubrir sus recetas favoritas.

NUEVO

Nota: Aquest article està dirigit al consumidor i és merament informatiu i no exhaustiu degut a la seva extensió limitada.

Light o lleuger: vol dir que al-
menys té un 30% menys de greix o de 
sucres respecte a les versions normals 
del producte. Que un producte sigui 
light no vol dir que ho sigui en el seu 
conjunt, pot ser que la reducció s’hagi 
fet en greixos, però no en sucres, així 
que convé fixar-se bé en els ingredi-
ents i en la taula nutricional ja que no 
tot el light és igual de lleuger.

Baix en greixos: en aquest cas el 
producte no pot contenir més de 3g 
de greixos per cada 100g o 1,5 g per 
cada 100ml, en el cas dels líquids. És 
un missatge bastant habitual i que 
podem trobar, per exemple, en al-
guns tipus d’embotits o carns fredes 
o en alguns productes tipus burguers 
vegetals.

Baix en greixos saturats: en 
aquest cas el missatge ens dona idea 
d’un contingut baix en un tipus de 
greixos que convé evitar o reduir 
per qüestions de salut i que són els 
greixos saturats i els greixos trans. Un 
aliment que dona aquest missatge en 
el seu etiquetatge o publicitat compli-
rà que la suma d’aquests dos tipus de 

greixos no superi els 1,5 g per cada 
100g o els 0,75g per cada 100ml en el 
cas dels líquids. Aquest missatge és 
interessant doncs els greixos saturats 
en excés tenen efectes negatius per a 
la salut.

Font de greixos omega-3: aquest 
missatge es refereix a un tipus de 
greixos que sí que són saludables i, 
per tant, són interessants en la nostra 
alimentació. Un producte amb aquest 
missatge ha de complir la condició de 
tenir almenys 0,3g d’àcid alfa-linolè-
nic per 100g i per 100kcal, o almenys 
40 mg de la suma d’àcid eicosapen-
taenoic o docosahexaenoic per 100g 
i 100kcal. Si el missatge és “ric en 
omega-3” vol dir que el producte 
té el doble de les quantitats abans 
esmentades. En aquest missatge és 
important que, com a consumidors, 
sapiguem que l’àcid-alfa-linolènic és 
l’omega-3 típic dels aliments vegetals 
com les nous o algunes llavors i que 
l’àcid eicosapentaenoic i el doco-
sahexaenoic, també coneguts com 
EPA i DHA, són els típics del peix blau. 
Aquests últims són els més potents a 
nivell d’efecte beneficiós per a la sa-

lut, encara que els aliments que tenen 
aquest missatge solen estar enriquits 
amb olis de llavors rics en àcid alfa-li-
nolènic.

Baix en sucres: els productes que 
no tinguin més de 5g de sucres per 
cada 100g poden portar aquest mis-
satge, que es refereix al seu contingut 
total d’aquests nutrients i que, per 
tant, no ens dona informació de si el 

producte té sucres afegits. Això no-
més ho sabrem si consultem la llista 
d’ingredients.

Per tot això, el recomanable 
quan veiem missatges d’aquest 
tipus és consultar la taula nutrici-
onal i la llista d’ingredients doncs 
aquí veurem realment les caracte-
rístiques del producte o podrem 
comparar-los. n

https://www.limafood.com/es-es
https://vivani.de/en
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Joaquim Elcacho,
Periodista especialitzat en Medi Ambient i Ciència, jelcacho@gmail.comMEDI AMBIENT

Menjar menys carn per salvar el 
clima. La proposta és tan clara com 
revolucionària en una societat com 
la nostra en què tradicional i equivo-
cadament s'ha associat el consum de 
carn amb desenvolupament i riquesa.

Ara, la crisi climàtica que afecta el 
nostre planeta requereix actuacions 
urgents i contundents, i una d'elles 
és l'adopció de conductes com la dis-
minució en el consum de carn amb 
l'objectiu de reduir l'emissió a l'at-
mosfera de gasos d'efecte hivernacle. 
Així ho destaca l'informe especialit-
zat 'El canvi climàtic i la terra' publicat 
aquest estiu a Ginebra pel Panell In-
tergovernamental d'Experts sobre 
Canvi Climàtic (IPCC per les sigles en 
anglès).

Les al·lusions al desmesurat 
consum de carn que s'inclouen en 
l'informe de l'IPCC han provocat un 
enorme enrenou internacional i una 
resposta irada de bona part del sector 
de producció i comercialització de 
productes carnis. En el fons, però, els 
experts de l'IPCC no han fet més que 
recopilar i actualitzar dades que es 
coneixen des de fa més d'una dècada, 
i que indiquen que la ramaderia és 
un dels sectors amb major impacte 
en el global d'emissions de gasos com 
el metà (procedent en bona part de la 
fermentació intestinal dels animals).

El 2006, la FAO va publicar un 
dels primers i més ben documentats 
informes sobre els problemes am-

bientals de la ramaderia intensiva 
(L'ombra allargada de la ramaderia) 
però la resposta internacional va 
ser llavors d'incredulitat i gairebé 
menyspreu. Ara ha estat l'organisme 
científic creat per l'ONU per a l'estudi 
del canvi climàtic, l'IPCC, qui torni a 
posar sobre la taula la necessitat de 
replantejar el futur del consum de 
carn entre la llarga llista d'accions ne-
cessàries per aturar la crisi climàtica 
global .

El document de la FAO, de fa més 
de 10 anys, explicava que "el sector 
ramader genera més gasos d'efecte 
hivernacle -el 18%, mesurats en el seu 
equivalent en diòxid de carboni (CO2) 
- que el sector del transport, i també 
és una de les principals causes de la 
degradació del sòl i dels recursos hí-

drics". "El bestiar és un dels principals 
responsables dels greus problemes 
mediambientals d'avui dia. Es reque-
reix una acció urgent per fer front a 
aquesta situació", assegurava el 2006 
Henning Steinfeld, Cap de la Subdirec-
ció d'Informació Ramadera i d'Anàlisi 
i Política del Sector de la FAO, i coau-
tor de l'estudi.

Els càlculs d'aquell moment indi-
caven que "la producció de carn es 
duplicarà, des dels 229 milions de 
tones anuals en el període 1999/2001 
fins als 465 milions de tones el 2050, 
alhora que la producció lletera s'in-
crementarà en aquest període de 580 
a 1.043 milions de tones".

El nou informe de l'IPCC indica, 
per la seva banda, que "l'ús de la terra 

per a fins agrícoles, silvícoles i d'altra 
índole suposa el 23% de les emissions 
antropogèniques de gasos d'efecte 
hivernacle. Alhora, els processos 
naturals de la terra absorbeixen una 
quantitat de diòxid de carboni equiva-
lent a pràcticament una tercera part 
de les emissions de diòxid de carboni 
causades per la crema de combusti-
bles fòssils i la indústria", segons ha 
explicat Jim Skea, copresident del grup 
de Treball III de l'IPCC, encarregat de 
la preparació d'aquest informe.

Si es comptabilitzessin també les 
emissions relacionades amb el con-
junt del sistema productiu d'aliments 
(transformació, transport, residus...), 
algunes estimacions apunten que 
l'aportació d'aquest àmbit podria arri-
bar fins al 37% de la contribució neta 
de les emissions totals, recorda l'in-
forme d'aquest organisme de l'ONU.

En paral·lel, entre un 25-30% dels 
aliments produïts es perden o es con-
verteixen en deixalles, mentre que 
821 milions de persones estan desno-
drides i uns 2.000 milions d'adults són 
obesos o tenen sobrepès.

De forma global, els impactes 
intensius de l'agricultura i el sistema 
de producció d'aliments han agreujat 
l'erosió dels sòls i reduït la quantitat 
de matèria orgànica present en el 
terreny.

Després de recordar que "alguns 
patrons alimentaris requereixen 

L’impacte climàtic del consum de carn
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més aigua i terra i provoquen, en 
comparació amb altres alternatives, 
més emissions de gasos que atrapen 
la calor", la professora Debra Roberts, 
copresidenta del Grup de Treball II 
de l'IPCC, va explicar que la proposta 
que defensa aquest informe passa per 
l'aplicació a escala global de "dietes 
equilibrades basades en aliments 
d'origen vegetal (com cereals secun-
daris, llegums, fruites i verdures) i 
aliments d'origen animal produïts 
de forma sostenible en sistemes que 
generen poques emissions de gasos 
d' efecte hivernacle; alternatives que 
presenten més oportunitats d'adapta-
ció al canvi climàtic i de limitació dels 
seus efectes".

L'informe de l'IPCC destaca que la 
modificació dels hàbits d'alimentació 
és una de les alternatives -però no 
l'única- per avançar en la lluita con-
tra el canvi climàtic i la degradació 
del medi ambient en general i de la 

qualitat dels sòls en particular. Tot i la 
importància que han donat diversos 
mitjans de comunicació a l'apartat de 
consum de carn, l'informe d'aquest 
organisme de l'ONU es mostra molt 
caut a l'hora de quantificar la reduc-
ció estimada per aconseguir beneficis 
notables en les emissions que fins ara 
procedeixen de la cria de boví, oví i 
porcí.

Per tenir dades més concretes 
sobre aquest apartat, per exemple, 
hem de tenir en consideració un 
altre informe tècnic, Creating a Sus-
tainable Food Future, publicat també 
aquest estiu pel World Resources 
Institute. En aquest estudi s'afirma 
que, a més de les millores tecnolò-
giques i el millor aprofitament dels 
recursos, "la major oportunitat rela-
cionada amb la dieta rau en limitar 
el creixement global de la demanda 
de carn de boví i oví". En concret es 
proposa que els habitants dels països 

desenvolupats redueixin un 40% el 
consum de carn de bestiar boví, en 
relació al consum de 2010, amb l'ob-

jectiu d'assolir els objectius globals 
de lluita contra el canvi climàtic en 
l'horitzó de 2050. n

123rf Limited©oraziopuccio

Documentació:
Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial 
ecosystems. https://www.ipcc.ch/report/srccl/
L’ombra allargada de la ramaderia; aspectes mediambientals i alternatives. http://www.fao.org/newsroom/es/news/2006/1000448/index.html 
World Resources Report: Creating a Sustainable Food Future. https://wrr-food.wri.org
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T ´encantaran!
H.L.T, S.A. C/Lago Carucedo, 3 pol. ind. Cobo Calleja . 28947 Fuenlabrada (Madrid)
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estas
FIESTAS...

VEGAN 
CHRISTMAS 
CAKE CHOCO 
500 g

VEGAN
CHRIST
CAKE CH
500 g

CHRISTMAS 
PASTA 500g

WINTER 
PASTA 500g

En

VEGANO
SIN HUEVO,
SIN LACTOSA

PANDORO 
CHRISTMAS 
CAKE 600 g

@AlternaturInfo
www.al ternatur .es @alternaturinfo

+34 962 605 061
+34 609 972 059

info@alternatur.es

El nostre sistema immunològic 
diàriament ens salva la vida. És abso-
lutament vital per a la nostra super-
vivència. La seva missió és protegir 
l’organisme enfront dels patògens 
que poden danyar-lo. Una funció pri-
mordial que ens protegeix dels micro-
organismes causants de les malalties. 
Mentre el sistema immunològic funci-
ona eficaçment passa completament 
desapercebut i no som conscients del 
seu treball diari. Però quan falla, quan 
el nostre sistema immune està baix o 
deprimit, la cosa canvia. Es produeix 
un augment d’infeccions i patologies 
que degraden la nostra salut. Els pro-
blemes comencen perquè no sempre 
tenim el sistema immunològic fort, 
actiu i preparat. Un sistema que falla 
obre la porta al fet que els gèrmens 
envaeixin l’organisme i emmalaltim.

El sistema immunològic de cada 
persona és diferent, únic i específic 
per a cada un. El sistema va madurant 
a mesura que passa el temps i ens 
desenvolupem, tornant-se més fort 
al llarg de la nostra vida. Els adults 

posseeixen més immunitat pel sim-
ple fet d’haver estat exposats a més 
patògens. Per aquest mateix motiu els 
adolescents es posen malalts menys 
que els nens.

El sistema és increïblement 
complex. Està format per proteïnes, 
teixits, òrgans especials i diversos 
tipus de cèl·lules que funcionen 
sincronitzades en tot el cos. Mitjançant 
la resposta immune, el sistema 
immunològic ataca els organismes 
i substàncies que envaeixen els 
sistemes corporals i causen malalties, 
destrueix les cèl·lules malaltes i 
mortes, prevenint infeccions.

Les cèl·lules essencials per dur a 
terme la resposta immune són els glò-
buls blancs o leucòcits, que agrupem 
en dos tipus bàsics. El primer tipus 
són els fagòcits, cèl·lules encar-
regades de digerir els organismes 
invasors, i el segon són els limfòcits, 
que són les cèl·lules encarregades de 
donar la resposta immune, de gene-
rar els anticossos. Aquestes cèl·lules 

són les responsables de reconèixer els 
antígens dels patògens i destruir-los. 
Els leucòcits es formen en diferents 
parts del cos, com el tim, la melsa i la 
medul·la òssia, que es coneixen com a 
òrgans limfoides. Un cop generats cir-
culen pel cos a través dels vasos limfà-
tics i els vasos sanguinis, i s’alberguen 
en nòduls i ganglis limfàtics. Quan es 
localitza un germen es produeix un 

anticòs i es destrueix. Una còpia de 
l’antigen d’aquest patogen roman 
en l’organisme, de manera que si el 
mateix antigen torna a aparèixer, la 
resposta és immediata i es formen 
massivament els anticossos que el 
destrueixin. Per això hi ha malalties 
que només es contrauen un cop a la 
vida. A aquest procés se’l coneix com 
immunitat.

Què és el Sistema Immunològic?

Raúl Martínez,
Dietista-nutricionista, biòleg

123rf Limited©Prakasit Khuansuwan. Arrels i pols de cúrcuma

https://www.alternatur.es/
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yemitus
Amb gemmes de Figuera, Carpí  
Blanc i Vern

PER  LA TOS IMPRODUCTIVA I REBEL. 
FLUIDIFICA I AJUDA A EXPULSAR LA 
MUCOSITAT.
Xarop BIO

yemipeque
Con yemas de Grosellero, Pino y 
Álamo Negro

PEL SEU CONTINGUT EN PRÓPOLIS, MEL I 
ATZEROLA, ESTIMULA EL SIS. IMMUNITARI. 
Xarop BIO

yemibalsam
Con yemas de Álamo Negro y Pino

SUAVITZA I CALMA LA IRRITACIÓ DE LES 
VIES RESPIRATÒRIES.
Xarop BIO

El millor de les plantes
concentrat en les seves gemmes
Complements alimentaris ECOLÒGICS 
a base de EXTRACTES DE GEMMES DE 
PLANTES, PRÒPOLI, OLIS ESSENCIALS I 
MEL DE FLORS SALVATGES.

www.waydiet.com

ALIMENTACIÓ

Hem de diferenciar tres tipus 
d’immunitat en humans, la immuni-
tat innata, la immunitat adquirida, 
i la immunitat passiva. La innata, o 
inespecífica, és la immunitat amb 
què tots naixem, que es caracteritza 
per ser una resposta general i no es-
pecifica. Consisteix en barreres que 
impedeixen que els elements nocius 
penetrin en el cos. El reflex de la tos, 
els enzims de les llàgrimes, el moc, 
la pell i l’àcid gàstric són les barreres 
que formen la primera línia de de-
fensa de la resposta immunitària. La 
segona resposta que s’activa davant 
de la presència de patògens és la 
immunitat adquirida. És producte de 
l’exposició del cos a patògens al llarg 
de la vida. Es caracteritza per acu-
mular còpia de tots els antígens als 
quals l’organisme s’ha exposat i dels 
que es té anticossos específics per a 
destruir-los. És la memòria immuno-
lògica. El tercer tipus d’immunitat 
de la qual l’organisme disposa és la 
passiva. És una immunitat prestada 
produïda per un cos diferent al nos-
tre i que no dura tota la vida: La fem 
servir, però no l’hem generat. És el 
cas de la immunitat dels nounats, els 
anticossos són aportats per la mare 

en la gestació i en la lactància, i els 
protegeixen de les infeccions durant 
els seus primers anys de vida. O bé 
les immunoglobulines sèriques o les 
antitoxines.

La complexitat del sistema immu-
nològic és tal, que sovint, es produei-
xen trastorns immunitaris que es po-
den agrupar en immunodeficiència, 

autoimmunitat i hipersensibilitat. 
La immunodeficiència es produeix 
quan algun dels components del 
sistema immunològic no funciona. 
La autoimmunitat es caracteritza 
perquè el sistema immune ataca 
erròniament cèl·lules sanes, en lloc 
de patògens estranys o cèl·lules 
defectuoses. És el cas de la malaltia 
celíaca, la diabetis tipus1 o l’artritis 

reumatoide. La hipersensibilitat és la 
reacció desproporcionada del siste-
ma immune de manera que danya el 
teixit sa. Un exemple és el xoc anafi-
làctic, on el cos respon a un antigen 
amb tanta intensitat que pot arribar 
a ser mortal.

Podem enfortir el sistema im-
munitari de forma natural mitjan-
çant el consum dels fongs shiitake 
(Lentinula edodes), maitake (Grifola 
frondosa), reishi (Ganoderma luci-
dum); la cúrcuma (Curcuma longa) i 
el camu camu (Myrciaria dubia). Són 
superaliments rics en antocianines i 
compostos fenòlics com la rutina i la 
catequina, minerals com potassi, fer-
ro, magnesi, seleni, zinc, manganès, 
coure, germani o calci, vitamines 
com la B1, B2, B3 o B6, carotenoides, 
àcids grassos essencials i 17 amino-
àcids entre els quals predominen la 
serina, valina i leucina. Prevenen 
l’oncogènesi, presenten activitat 
antitumoral i inmunopotenciadora, 
i redueixen l’excessiva producció i 
secreció d’histamina, amb un efecte 
tònic sobre asma i al·lèrgies. Sens 
dubte són els aliats perfectes per re-
forçar el sistema immunitari. n

123rf Limited©Andreus. El sistema immunològic defensa el cos humà dels atacs externs
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El xiitake és un fong molt conegut 
a la Xina i al Japó des de fa mil·len-
nis. No solament és apreciat pel seu 
sabor i textura a la cuina, sinó també 
per les seves excel·lents propietats 
medicinals.

És un dels bolets més consumits a 
tot el món ja que des de fa anys es va 
estendre el seu ús fins occident. Creix 
en arbres frondosos acabats de tallar 
i avui dia es cultiva a pràcticament 
a tot arreu, des d’Europa i Amèrica 
fins a Xina.

El més habitual és trobar-lo 
deshidratat per al que només 
caldrà remullar-lo hores en aigua 
calenta perquè torni a estar tendre 
i sucós, llavors es tractarà com un 
bolet fresc. Amb un sabor intens a 
fusta, terra i lleugers tocs fumats, 
és carnós i ferm. Ideal per utilitzar 
en brous, sopes, saltats o guisats. 
Aporta gran gust a qualsevol plat, 
tant fresc com sec.

Però no només és interessant a 
nivell culinari, sinó que pot fer molt 
per la nostra salut.

Destaca com enfortidor del siste-
ma immunitari. El xiitake conté un 
polisacàrid, anomenat lentinano, 
que estimula els limfòcits T i els ma-
cròfags, de manera que ajuda a com-
batre virus i bacteris. D’altra banda, 
també és d’especial interès a l’hora 
de reduir el colesterol.

Cal esmentar els seus efectes 
beneficiosos a nivell cardiovascular. 
La responsable és la eritadenina que 
inhibeix l’agregació de les plaquetes 
per la qual cosa fluïdifica la sang i 
evita la formació de trombes. A més, 
té un efecte hipotensor ja que relaxa 
i dilata les parets vasculars.

Aquest bolet és ric en compostos 
que estimulen la síntesi de interferó 
pel que és útil en el tractament de 
problemes i afeccions per virus de les 
vies respiratòries, com ara refredats, 
grips, bronquitis...

A causa de l’estimulació del 
sistema immunològic s’utilitza en 

el tractament del càncer. Al Japó es 
fa servir juntament amb altres dos 
bolets, maitake i reishi. Es considera 
que ajuda a reduir els efectes secun-
daris provocats per la quimioteràpia.

L’alt contingut en fibra, a més 
d’aigua i enzims, fa que el nostre 
aparell digestiu també es beneficiï. 
Afavoreix el bon funcionament de 
l’intestí, manté sana la nostra flora 
intestinal i millora de manera gene-
ral les digestions.

Per aquest motiu, es pot dir que 
consumir bolets shiitake no és només 
un plaer per al nostre paladar sinó 
també per a la nostra salut. Quan els 

trobis frescos, tria els que siguin pe-
tits, carnosos i de color marró o amb 
taques blanques. Procura que no esti-
guin masegats, així t’asseguraràs un 
suculent mos. n

Xiitake, propietats i usos

123rf Limited©bbtreesubmission. Xiitake

La revolucionària família de 
derivats del tissú ecològics

Descobreix el paper higiènic, de cuina, 
mocadors i tovallons Dalia a 

www.dalia.eco o a dalia@lcpaper.net

LLAR I CUINA

Consumir bolets 
xiitake no és només 
un plaer per al 
nostre paladar 
sinó també per a la 
nostra salut

Estela Nieto, Psicòloga, Màster en psicopatologia i salut, i 
especialista en psiconutrició | www.nutricionesencial.es

Iván Iglesias,
Xef i professor de cuina vegana

https://www.daliapaper.net
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Physalis Propolis forte bio és un 
compost biològic que conté dos 
dels productes del rusc més preu-
ats. En aquest compost, s'aporta 
en forma liofilitzada l'equivalent a 
1500 mg de gelea reial fresca. Pro-
polis forte bio conté a més 100% de 
vitamina C natural (extracte d'ace-
rola) que contribueix a al bon fun-
cionament del sistema immunitari.

Physalis Echinacea + Propolis 
gotes de plantes bio conté echi-
nacea que ajuda la resistència na-
tural i contribueix al comfort de 
les vies respiratòries superiors. El 
pròpolis és una substància resino-
sa recol·lectada per les abelles dels 
brots i gemmes d'alguns arbres.

Physalis Echinacea forte és un 
complex complet i poderós de 2 
plantes amb addició de vitamina C, 
D3, de seleni i de zinc que ajuden 
al sistema immunitari. Conté echi-
nacea purpurea que ajuda la resis-
tència i contribueix al comfort de les 
vies respiratòries superiors. Conté 
(1,3)-(1,6)-B-D-glucanos (Yestimun;  
100% Saccharomyces cerevisiae), 
amb un efecte clínicament provat 
i extracte d'estepa amb polifenols.

Physalis Echinacea forte gotes de 
plantes bio és un complex complet 
i potent que ajuda la resistència na-
tural. Cansament passatger, perío-
des d'estrés, pluja, vent... algunes 
circumstàncies fan baixar les nos-
tres defenses naturals. L'echinacea 
ajuda al sistema de defensa de l'or-
ganisme.

Physalis® Complements alimentaris naturals són naturals, segurs, eficaços i formulats d'acord als darrers avenços científics.

www.keypharm.com —  

Echinacea fortefortePropolis forteforte

3	L'echinacea ajuda la 
resistència natural i 
el comfort de les vies 
respiratòries superiors

3	La vitamina C, D3, el seleni i 
el zinc contribueixen a una 
funció normal del sistema 
immunitari

3	Bon funcionament del 
sistema immunitari

3	Conté pròpolis, gelea reial i 
acerola

3	Ajuda la resistència natural

3	Ajuda al tracte respiratori 
superior

3	36% arrels, 64% parts aèries

3	 100% pur, natural i no filtrat

3	Echinacea purpurea / 
angustifolia + propolis

3	Ajuda la resistència natural

3	Ajuda al tracte respiratori 
superior

3	 100% pur i natural

30 Comprimits30 Comprimits Gotes de plantes - 100 mlGotes de plantes - 100 ml

MANTINGUI LA SEVA RESISTÈNCIA NATURAL DURANT TOT L'ANY!

Echinacea + Propolis

physalis
Complements alimentaris naturals
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TERÀPIA FLORAL Marta Gandarillas, Periodista especialitzada en Salut Natural, titulada superior en 
Naturopatia i Terapeuta de Jin Shin Jyutsu |  mgbioecoactual@gmail.com

ESPAI PATROCINAT PER: 
BIOFLORAL | www.pranarom.com

Fa 90 anys, el cirurgià, bacteriò-
leg i patòleg Edward Bach escrivia 
“en l’actualitat la por està exercint un 
paper de gran importància en la inten-
sificació de la malaltia (...) la por amb 
el seu efecte depressiu sobre la ment, 
provoca la descompensació dels nostres 
cossos físics i energètics preparant així 
el camí per a la invasió”. Això sembla 
molt adequat per als temps que 
vivim i és que, les flors de Bach 
poden ser-nos de gran ajuda per 
a treballar amb la nostra part 
emocional i energètica i prevenir 
així l’afectació física. Bach veia 
fonamental en el camí a l’equilibri 
i la salut, rebutjar la por ja que, 
l’ansietat que ens produeix, ens fa 
més susceptibles a la malaltia. Pot-
ser per això, un dels tres primers 
remeis que Bach va identificar va 
ser “mimulus” (mimosa) per desen-
volupar el valor i la força en situa-
cions de pors conegudes, la causa 
de les quals es pot reconèixer. La 
flor Mimulus forma part del grup 
del Temor, el primer dels 7 grups 
emocionals arquetípics de l’ésser 
humà que posteriorment Bach 
va diferenciar. Les personalitats 
Mimulus necessiten controlar les 
situacions, són meticulosos, or-
denats i introvertits i necessiten 
confiar molt per compartir el que 
consideren la seva intimitat.

El grup per als que senten 
temor inclou flors com Rock Rose 

(per les pors paralitzants, indicat 
per a malalties sobtades, emergèn-
cies), Cherry Plum (por a perdre el 
control), Aspen (pors no recognos-
cibles) i Red Chesnut (por al que els 
pot passar als altres).

Les personalitats Rock Rose (He-
liantem) són hipersensibles, deli-
cades, vulnerables i amb tendèn-
cia a reaccions desproporcionades.

La flor Cherry Plum (prunera 
silvestre) es correspon amb perso-
nalitats que tenen por a embogir i 
tenir reaccions desproporcionades 
i Red Chesnut (castanyer vermell) 
té a veure amb les persones que 
temen més pel que els pot passar a 
les persones estimades i fan propis 
els seus sofriments.

La flor Aspen (trèmol) té a veure 
amb les personalitats amb tendèn-
cia a pors inexplicables, una sen-
sació constant d’inquietud i temor 
que no saben relacionar amb cap 
cosa coneguda.

Hi ha una combinació de flors 
coneguda com “Remei rescat”, en 
què Bach va incloure 5 flors entre 
les quals se’n troben dues del grup 
de la por: Cherry Plum i Rock Rose. 
A aquestes dues va afegir Star of 
Bethelem per al xoc, Clematis per 
a l’atordiment i Impatiens per a la 
tensió. n

Les Flors de Bach, un camí cap a 
l’equilibri i la salut

123rf Limited©Prayuth Gerabun. Flor de prunera amb neu

BIOFLORAL, porta més de 20 anys 
treballant en els coneixements 
ancestrals de recuperar la salut a 
través de la natura. Entre ells hi ha 
els coneixements d’Edward Bach.  
BIOFLORAL produeix els remeis 
florals de manera artesanal, res-
pectant el mètode original. A més 
del seu cultiu ecològic i del certifi-
cat Demeter, les flors són acura-
dament cultivades, seleccionades 
i recol·lectades per persones que 
les coneixen i tracten amb cura 
per mantenir potenciades les 
seves propietats energètiques 
durant tot el procés.

BIOFLORAL ofereix diversos 
formats:

• Format tradicional en gotes, ideal 
per a l’elaboració de barreges per-
sonalitzades.

• Format innovador en perles, que al 
no portar alcohol, el fa més indicat 
per a nens, dones embarassades o 
persones que estiguin o hagin pas-
sat per deshabituació alcohòlica.

• Format en esprai, com el del Com-
plex d’emergència, que per facilitar 
el seu ús i poder-lo tenir sempre a 
mà, es presenta en forma d’esprai, 
a més d’en gotes i perles.

De venta en: ecotiendas, herbodietéticas y parafarmacias   |   Facebook  Instagram: Raab Vitalfood Spain   |  www.raabvitalfood.es

VEGAN

GAVARRERA
PER A LA FORMACIÓ DE 
COL·LAGEN I LA FUNCIÓ 
DELS CARTÍLAGS

La pols de gavarrera ecològica de Raab 
conté el millor de la polpa i les llavors de 
la gavarrera AP-4

*La vitamina C contribueix a la formació nor-
mal de col·lagen per a una bona funció dels 
cartílags

CALIDAD PREMIUM

COMPLEMENTS ALIMENTARIS
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TERÀPIES NATURALSESPAI PATROCINAT PER: COFENAT | www.cofenat.es
Associació Nacional de Professionals i Autònoms de les Teràpies Naturals

TERÀPIES NATURALS

Gabriel Díaz, Responsable comissió Osteopatia 
de COFENAT  | Soci Nº 362

L’osteopatia és un sistema de sa-
lut natural manual que contempla a 
les persones com una unitat, en el més 
ampli sentit de la paraula, des d’una 
perspectiva estructural, biomecànica i 
energètica, tenint en compte les inter-
relacions. L’Osteopatia presta especial 
atenció a l’estructura i els problemes 
mecànics del cos.

És una ciència, una filosofia i un art 
que es dedica a l’estudi i al treball de 
la fisiologia, a la qual treu el seu major 
rendiment, intervenint sobre totes les 
estructures i sistemes. 

En què consisteix?

L’osteopatia estudia el moviment 
i l’equilibri de les diferents estructu-
res corporals, del sistema musculoes-
quelètic (incloent el crani) i visceral, 
perquè quan perden la normalitat 
d’aquests moviments i el seu equilibri 
apareix la lesió osteopàtica i pot sorgir 
la malaltia. El que fa l’osteopatia és 
restaurar l’equilibri i els moviments, 
quan aquests estan alterats.

És eficaç l’osteopatia?

Sí, és una professió cada dia més 
coneguda i demandada per la socie-
tat, moltes persones van a un osteòpa-
ta perquè els ajudi per trastorns mus-
culoesquelètics, viscerals, nerviosos, 
endocrins o psicosomàtics. També ho 
fan persones que no tenen un proble-
ma en concret, per prevenció o perquè 
volen estar bé. L’osteopatia va sent 
bastant popular a Espanya, perquè es 

coneix l’eficàcia dels seus tractaments, 
ja que fins i tot pot evitar una inter-
venció quirúrgica i gaudeix d’un gran 
reconeixement social.

En quins casos és útil l’osteo-
patia i quines persones poden 
utilitzar-la?

És molt útil, perquè abasta mol-
tes de les diferents àrees o especia-
litats de la medicina convencional, 
a més, cal destacar el paper de l’oste-
opatia com a suport o coadjuvant de 
la medicina convencional, tant en la 
medicina assistencial o familiar, com 
en diferents especialitats mèdiques, 
amb l’objectiu de pal·liar els efectes 
derivats del tractament convencional, 
tasca definida com “tractament pal·li-
atiu” i d’aquesta manera millorar la 
qualitat de vida de les persones. L’os-
teopatia és molt versàtil, podent-se 
emprar en molts casos de pèrdua de 
salut a qualsevol edat, en nadons, 
nens, adults, embarassades i ancians.

Com és una sessió d’osteopatia?

En osteopatia no hi ha receptes, de 
la mateixa manera que no hi ha malal-
ties sinó malalts, ja que un mateix tras-
torn, com ara una lumbàlgia, pot estar 
causat per lesions diferents i tenir re-
lacions i causes diferents, en diferents 
persones. Per això, l’osteopatia no es 
pot exercir amb un “vademècum” i 
no ens dediquem a fer treballs “prêt-
à-porter”, sinó a mida. És la persona i 
el seu cos qui ens diu, prèvia avaluació 
osteopàtica, com podem treballar-la.

El primer que cal fer en Osteopa-
tia és un estudi, sense estudi no hi 
ha treball, es fa una avaluació osteo-
pàtica i d’exclusió, buscant identificar 
de forma específica les disfuncions de 
les estructures del cos. Amb aquesta in-
formació es decideix aplicar el treball 
osteopàtic, adaptat i individualitzat, i / 
o derivar. A la fi de la sessió es tornen 
a fer comprovacions i es resol com fer 
el seguiment de l’usuari donant els 
consells apropiats. n

L’osteopatia és 
una ciència, una 
filosofia i un art 
que es dedica a 
l’estudi i al treball 
de la fisiologia

Què és l’osteopatia?

123rf Limited©microgen. Sessió d’osteopatia
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Importància d’un humidificador en ambients secs:
Nivell d’humitat ambiental adequada per a una bona salut de mucoses.

Aprofiti els beneficis
de l’arometeràpia

Mantingues un ambient sa i net
amb els nostres humidificadors

i els olis essencials

BIOVER N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA
C/ La Torre, 6 Bajo. 24002 León. Tel. +34 987276220
e-mail: biover@biover.es - www.biover.es

bioverspain biover_spain

Humidificadors - Difusors d’olis essencials

AROMATERÀPIA

SALUT I COMPLEMENTS ALIMENTARIS Lluca Rullan, Periodista especialitzada en nutrició i salut natural. 
Dietista amb perspectiva integrativa llucarullan@gmail.com

ESPAI PATROCINAT PER: 
BIOVER | www.biover.es

L’aromateràpia és l’ús terapèutic 
d’olis essencials extrets de plantes 
aromàtiques per ajudar a sostenir la 
nostra salut física, mental i emoci-
onal.

Els olis essencials tenen múl-
tiples beneficis: antiinfecciosos, 
antiinflamatoris, anticatarrals, 
mucolítics, antihistamínics, anti-
espasmòdics, analgèsics, calmants, 
ansiolítics, reguladors del sistema 
endocrí, hipotensius, estimulants i 
fins i tot afrodisíacs.

Un mateix oli pot ser útil per a 
diferents usos terapèutics i també 
se’n poden combinar diversos per 
aconseguir l’efecte desitjat.                                                                                                

Com actuen els olis essencials

Cal tenir en compte que l’efecte 
d’un oli essencial pot ser diferent en 
funció de diversos paràmetres: com 
s’aplica, la quantitat, les circumstàn-
cies de base de la persona, fins i tot 
les associacions prèvies que pugui 
tenir amb aquesta olor.

Aquest últim aspecte és molt im-
portant. A tots ens ha passat que una 
olor ens connecti amb un record, oi? 
Això passa perquè al inhalar una aro-
ma passa a les fosses nasals i s’activa 
el sistema límbic, considerat el cen-
tre emocional del cervell. Per aques-

ta raó, certes olors desencadenen 
emocions, sensacions i records. 
L’aromateràpia té en compte aquesta 
via per millorar l’estat emocional 
de les persones.

D’altra banda, la inhalació o 
aplicació cutània dels olis essenci-
als, produeix canvis fisiològics, per 
l’absorció seus components a través 
de la pell o per difusió alveolar, que 
accedeixen al sistema circulatori i re-
acciona amb enzims, hormones, etc.

Una manera molt senzilla d’inha-

lar és amb difusors, polvoritzacions o 
bafs, però també es poden aplicar de 
manera externa en banys, cataplas-
mes o amb massatges.

Com escollir un bon oli 
essencial

Seleccioneu olis essencials purs 
al 100% i de procedència ecològica 
per assegurar-vos que són de la màxi-
ma qualitat i no estiguin adulterats.

D’altra banda, és molt important 
que en l’embalatge estigui especifica-

da la denominació botànica en llatí 
per no confondre plantes ni propi-
etats. Seria el cas de l’eucaliptus (E. 
globulus i E. radiata.) o la farigola 
entre d’altres.

Per fer un bon ús mireu les in-
dicacions a la caixa, la quantitat 
recomanada i formes  d’aplicació, i 
situacions en les que no són aptes. 
Per exemple, l’eucaliptus s’ha d’evi-
tar en cas d’asma, al·lèrgies i epi-
lèpsia. També cal tenir cura especial 
en cas d’embaràs i nens petits perquè 
alguns estan contraindicats. 

3 olis essencials 
indispensables

Si voleu incorporar algun oli es-
sencial en les vostres vides, us reco-
manem aquests tres per començar la 
vostra farmaciola natural:

• Arbre de te: és un antiinfecciós ge-
neral usat per fongs, peu d’atleta, 
càndides o dermatosi del bolquer. 

• Lavanda: és un relaxant muscular 
interessant tant per descontractu-
rar com per ajudar a relaxar-nos i 
afavorir el son. 

• Farigola: és un excel·lent antivi-
ral, antimicrobià i antibacterià 
d’ampli espectre. Útil per refre-
dats, otitis, sinusitis o cistitis.n

Aromateràpia, una alternativa 
BIO i natural per a la nostra salut

123rf Limited©Natalya Yurchenko. Omplint aigua i olis essencials dins l’humificador
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Diferents estudis han demostrat la 
influència que hi ha entre el nostre es-
til de vida i el sistema immunològic. El 
cos humà, inclòs el sistema immuno-
lògic, funciona de manera més eficaç 
quan treballa en harmonia i equilibri, 
però com ho aconseguim?, quins són 
els pilars fonamentals?

La nutrició 

S’ha determinat una connexió en-
tre nutrició i immunitat. Quantitats 
adequades de certs micronutrients són 
indispensables (ferro, zinc, magnesi), i 
essencials per a la síntesi de nucleòtids 
i àcids nucleics de les cèl·lules immu-
nes. També vitamines com la E i la C, 
es necessiten en quantitat adequada 
per donar suport als mecanismes de 
defensa antioxidant, necessaris per 
limitar el dany en els teixits. A més, 
alguns micronutrients (com les vita-
mines A i D), si estan disponibles en 
la quantitat adequada, poden regular 
directament l’expressió gènica de les 
cèl·lules immunitàries i optimitzar les 
seves funcions.

En aquest sentit consumir aliments 
vegetals com fruites, fruits vermells, 
verdures, nous i llegums rics en nu-
trients essencials, fibra i antioxidants, 
pot ajudar-nos a reduir la susceptibili-
tat a les malalties.

Limitar la ingesta de sucres con-
tribuirà significativament a reduir la 
inflamació, l’obesitat, la diabetis tipus 
2 i les malalties cardíaques, les quals 
poden reduir l’eficiència del sistema 
immunològic. Prendre probiòtics i 
menjar aliments fermentats pot aju-
dar a poblar el tracte digestiu amb 
bacteris beneficiosos. 

Activitat física, dormir suficient-
ment, reduir l’estrès, eliminar el 
tabac i mantenir-se hidratat

Hi ha una clara evidència que el sis-
tema immunològic respon a l’activitat 
física regular. El son té importants 
propietats restauradores i reguladores 
en molts sistemes del cos, inclòs el 
immunològic. L’estrès a llarg termini 
pot causar inflamació i afeblir la res-

posta immunitària. S’ha observat que 
el consum de tabac afecta el sistema 
respiratori en tots els nivells. Una hi-
dratació adequada és essencial per a 
totes les funcions corporals.

Suplements adecuats

 S’ha demostrat que alguns suple-
ments poden ajudar-nos a enfortir 

les nostres defenses i a reduir la 
inflamació i reparació dels teixits, 
entre ells la vitamina-C, el zinc, el 
pròpolis, l’equinàcia, la vitamina-D, 
les baies de saüc, el groseller negre, 
la cúrcuma, el gingebre, l’acerola, 
els nabius, llavors d’aranja, etc., i 
també alguns olis essencials (ravint-
sara, niaouli, eucaliptus radiata, 
llimona...). n

123rf Limited©Cathy Yeulet
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www.phytoactif.es  
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300
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500
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100% PURAN
O

 PROCESADA

Netejador de fruites i 
hortalisses 750 ml, de Ecodoo

Ideal per netejar les fruites i verdures 
d’una manera natural. Es pot utilitzar 
diluït en aigua o directament, elimi-
nant la terra i impureses que puguin 
estar adherides als aliments. Utilit-
zació: Diluir 15ml de producte en 1 
litre d’aigua, afegir totes les fruites i 
verdures i deixar a l’aigua. Remenar 
passats 30 segons. Format: ampolla de 
750 ml amb tap dosificador.

· Certificat: Ecocert 
· Marca: Ecodoo | www.ecodoo.fr
· Distribució: Biocop Productos 

Biológicos, S.A. | www.biocop.es

Caixa de 6 rotlles de paper 
higiènic sense blanquejar, de 
Dalia

Pack de 6 rotlles compactes de paper 
higiènic, de 35 metres cadascun, de 
doble capa. Utilitzen fibres lliures de 
lleixius i blanquejants, per la qual 
cosa tenen un color marró orgànic 
molt característic. L’innovador packa-
ging en cartró reciclat és sostenible, 
resistent, apilable i permet una eleva-
da optimització logística, reduint així 
l’impacte ambiental del transport. 
L’energia utilitzada per la seva fabri-
cació és 100% renovable.

· Certificats: Ecolabel, FSC, EcoVadis 
Gold 

· Marca: Dalia | www.dalia.eco
· Empresa: LC Paper 1881, S.A. | 

www.lcpaper.net

Clàssica YOUNG Bold 
& Bosseta Menstrual 
impermeable, de Cocoro

Calces absorbents per a la menstrua-
ció i el flux vaginal. Antibacterianes, 
transpirables i hidròfugues: una 
alternativa sostenible i còmoda en 
salut íntima femenina. Es renten 
còmodament a la rentadora i poden 
durar fins a 2 anys. Clàssica YOUNG 
Bold forma part de la nova col·lecció 
Cocoro Young per a joves i adoles-
cents. La bosseta menstrual imper-
meable és de roba folrada de plàstic 
biodegradable i antifúngica.

· Certificats: Vegan, GOTS (Cotó) 
· Marca: Cocoro | www.holaregla.com
· Empresa: Cocorointim, S.L.   

www.cocoro-intim.com

Línia calèndula bio, de Kimera 
Biocosmetics

Línia composta per Oleat de calèn-
dula ecològic i per Sabó de calèndula 
ecològic. Productes elaborats a 
partir de calèndules procedents dels 
seus propis camps amb certificació 
ecològica, recollides, assecades i 
macerades de forma artesanal. Línia 
especialment indicada per a pells 
irritades, seques i/o sensibles. Aptes 
per a vegans.

· Certificat: Bioinspecta 
(Biovidasana) 

· Marca: Kimera Biocosmetics
· Empresa: Taller Madreselva, S.L. | 

www.tallermadreselva.com

CUINA HIGIENE PERSONAL HIGIENE ÍNTIMA COSMÈTICA

ELS ECO IMPRESCINDIBLES DE COSMÈTICA I CURA PERSONAL
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31B I O E C O   A C T U A L
Cada dia l’actualitat ecològica a:
www.bioecoactual.com

Desembre 2020 - Núm 85

COSMÈTICA

100 % cosmètica
natural certificada lavera. natural. efectiva. bella.www.naturabiocosmetics.com

Pell ferma, suau i elàstica? 
Amb lavera®, és possible.

Cuida de tu i del medi ambient. 
Tractament facial MY AGE. 
• Fórmules efectives que minimitzen la pigmentació, 

aporten fermesa i elasticitat a la pell.
• Recomanada per pell madura.
• Lliure de silicones i microplàstics.
•Caixes de cartó fetes de fibres 100% reciclades.

No és mai tard per cuidar-se. Mol-
tes vegades em pregunten si quan ja 
han sortit les arrugues val la pena 
tenir cura de la pell. La resposta és 
un rotund sí.

L’arruga pot ser bella, o “arruga” a 
seques. Una pell madura i cuidada és 
preciosa. Però això sí, cal cuidar-la. A 
mesura que anem envellint, les fun-
cions i l’estructura de la pell es van 
deteriorant: la pell es torna més fina 
i translúcida, i també més sensible 
a les agressions externes; les fibres 
de col·lagen i elastina van perdent 
la seva funció, deixant un aspecte 
cada vegada menys ferm i elàstic; la 
pigmentació perd uniformitat i apa-
reixen taques.

I això és un procés completament 
natural. La nostra pell parla del que 
hem viscut. Però és a les nostres 
mans envellir de la forma més boni-
ca i saludable possible. La pregunta 
que ens hem de fer és, la nostra pell 
reflecteix els anys que tenim?

Podem distingir dos tipus d’enve-
lliment. El natural i propi de l’edat 
(intrínsec), i l’envelliment prematur 
que es produeix per factors externs a 
l’organisme (extrínsec):

• Envelliment intrínsec: Més o 
menys a partir dels 50 anys la pell 
es mostra més seca, fina, flàccida i 
aspra. Les arrugues són cada vega-
da més visibles i sovint hi ha àrees 
hiperpigmentades. 

• Envelliment prematur: És el pro-
duït abans d’hora a causa de l’es-
très, de la inestabilitat emocional, 
de la falta de son; per sobreexpo-
sició a vent, fred o contaminació; 
per mala alimentació, manca 
d’exercici físic, tabac o alcohol. 
També influeix tenir la pell cons-
tantment deshidratada i no cui-
dar-la segons les seves necessitats.

Així que, podem fer molt per mi-
llorar-la i mantenir-la bella. En pri-
mer lloc, podem revisar els nostres 
hàbits diaris, i en segon lloc atendre 
les seves necessitats cutànies. El pri-
mordial és aplicar una bona crema 

hidratant com a mínim dues vegades 
al dia. També hem d’evitar la neteja 
amb sabons alcalins, i en el seu lloc 
utilitzar només netejadors suaus, o 
millor encara, una llet netejadora 
especialment indicada per a pells 
seques, sensibles i madures. Tant 
l’aigua pel seu elevat pH, com alguns 
sabons, poden debilitar el mantell 
àcid que recobreix la pell i fer-la més 
vulnerable.

Utilitzar cosmètica natural amb 
algun actiu indicat per a pells madu-
res seria, a més, una bona idea. Els 
principals són: àcid hialurònic, vita-
mines C i E, coenzim Q10, àcid kòjic, 

te verd, centella asiàtica i equinàcia. 
A més, aquí us porto una proposta 
senzilla de sèrum anti envelliment 
per fer a casa:

• 48 grams d’oli vegetal de 
magrana

• 10 gotes d’oli essencial de 
gerani

• 5 gotes d’oli essencial de 
sempreviva

• Ho barregem tot en un 
recipient i ho apliquem 
dues vegades al dia sobre la 
pell neta.

• Altres olis essencials indi-
cats per a pells madures 
són: lavanda, pàtxuli, 
xiprer, sàndal, nerolí, rosa, 
camamilla, palmarosa i 
mirra. 

I, sens dubte, la primera causa 
d’envelliment prematur de la pell és 
l’exposició solar. S’estima que el 90% 
dels canvis cutanis associats a l’edat 
són conseqüència d’una exposició 
solar crònica sense mesura i sense 
protecció solar, en particular per la 
seva acció sobre l’ADN cel·lular. Per 
això sempre, sempre, hauríem de 
portar protecció solar al menys a la 
cara, i millor també a les mans, coll 
i escot. El sol no només produeix les 
temibles cremades solars, sinó que 
la radiació és capaç de penetrar fins 
a les capes més profundes, envellint 
la nostra pell de forma prematura. 
La protecció ha de ser tant UVB com 
UVA. n

COSMÈTICAVictoria Moradell, Llicenciada en periodisme, Màster en 
dermofarmàcia i formulació cosmètica | hola@victoriamoradell.com

La nostra pell reflecteix els anys que tenim?

123rf Limited©goodluz
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ALIMENTACIÓ

Com és treballar en una gran 
empresa BIO?

Treballar en una empresa bio és 
treballar en adequació amb els teus 
valors. Tot i ser empreses grans tre-
ballem dia a dia amb l’objectiu de 
canviar el model alimentari actual per 
un model més respectuós amb el medi 
ambient i sobretot sostenible. D’altra 
banda, les grans empreses bio estan 
ben estructurades i no tenim res a 
envejar en  metodologia a altres grans 
empreses alimentàries, el que permet 
el desenvolupament de polítiques 
comercials atractives i possibilitat de 
gran desenvolupament.

Consumeixes ecològic en el teu 
dia a dia? Penses que segueix sent 
necessari tenir una ‘filosofia bio’ per 
treballar en el sector?

Soc consumidor Bio, intento en 
la mesura del possible mantenir una 
coherència entre els meus valors, la 
meva feina i la meva manera de viure, 
i el consum de productes bio és quel-
com que dona coherència a aquests 3 
pilars. Per contra, crec que el mercat 
ecològic necessita un procés de demo-
cratització i fer-lo accessible a tots els 
perfils de la societat. Avui en dia no 
tothom pot permetre’s una alimen-
tació bio, és el nostre deure atraure 

un màxim de consumidors cap a un 
consum més responsable i sostenible.

Crec que és més fàcil treballar en 
el bio si estàs en simbiosi amb la seva 
filosofia de vida, sobretot si treballes 
en prioritat el sector especialitzat. Una 
altra cosa són les empreses històrica-
ment convencionals que es llancen 
al bio per pur oportunisme o “Green 
washing”.

Quina és, en la teva opinió, la 
tendència general més destacada en 
el sector ecològic?

Per a mi una tendència clara a Es-
panya és l’auge del E-commerce en el 
mercat Bio. A part del context actual 
de la COVID 19, a Espanya, a diferèn-
cia de França o Alemanya, no hi ha un 
teixit de punts de venda estructurat i 
organitzat, l’atomització dels punts 
de venda a Espanya és molt alta, l’as-
sortiment mitjà ofert per una botiga 
especialitzada és netament inferior 
a Espanya en comparació a un punt 
de venda especialitzat d’Alemanya o 
França, el que redueix el pas per botiga. 
Aquests punts de venda poc estructu-
rats depenen fortament de l’oferta del 
distribuïdor que de vegades és també 
limitada. Tot això empeny fortament 
el E-commerce a Espanya en compara-
ció amb altres països, ja que és capaç 

d’oferir un servei de lliurament en 
24H i un accés a un assortiment ampli 
i variat. 

Passa per un bon moment el 
canal BIO especialitzat en el sud 
d’Europa?

El context de la COVID 19 fa que 
qualsevol anàlisi o lectura sigui compli-
cat. Avui dia encara estem analitzant 
els efectes i les causes de la primera 
ona sobre les vendes dels nostres pro-
ductes. El sector especialitzat a Europa 
varia en funció de cada mercat o país, 
a dia d’avui no hi ha una forta homo-
geneïtzació a Europa en la fortalesa i 
estructuració del sector especialitzat. 

Avui s’està creixent, però és cert 
que el context actual afegeix un com-
ponent d’incertesa difícil de valorar. El 
sector especialitzat del sud d’Europa 
necessita estructuració, concentració 
i professionalització si vol mantenir 
quota de mercat fortament amenaça-
da pel sector convencional.

Què fa diferent al sector BIO 
espanyol de la resta de països euro-
peus?

Spain is different, sí que ho és... sobre-
tot pel que fa al sector especialitzat. 
Per a mi la diferència principal és la 

manca d’estructuració i l’excessiva 
atomització dels punts de venda a 
Espanya, així com l’excessiva depen-
dència d’aquests punts de venda dels 
distribuïdors el que limita l’assorti-
ment ofert en botiga especialitzada.

A França hi ha al voltant de 2.100 
punts de venda especialitzats. Aquests 
s’organitzen en cadenes de botigues 
ben conegudes i algunes botigues in-
dependents amb centrals de compra. 
A Catalunya, per exemple, un dels 
meus distribuïdors atén més de 5.000 
punts de venda, dels quals el 90% són 
independents. En quan a nous consu-
midors, crec que es necessita ser més 
atractius per als nous consumidors i 
adaptar-se als seus elements desenca-
denadors de compra com poden ser 
link emocional amb la marca / pro-
ducte, la promoció, la proximitat, la 
interconnectivitat i la novetat. n

Denis López
Sales Manager South Europe de les empreses Natumi, Lima i Danival

Denis López. Nascut a Vigo l’any 
1977. Va estudiar Administració i 
Direcció d’empreses a Santiago de 
Compostel·la, Màster en comerç 
internacional IAE Bordeaux. Profes-
sional carismàtic que coneix a fons 
els secrets del mercat.

“Avui s’està creixent, però és cert que el context actual afegeix un 
component d’incertesa difícil de valorar.”

http://www.biocop.es/



