SemanaBio2020

@SemanaBio

www.semanabio.com

semana.bio

Setmana
OCTUBRE 2020

2020

INFORMATIU ESPECIAL DE LA SETMANA BIO PER A L’ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA

El que és bio no és una moda
Setmana BIO: del 17 al 25 d’octubre

Depositphotos©Alexeg84

L’ESSÈNCIA DE L’ECOLÒGIC

5

Una vida dedicada a la
distribució d’aliments
ecològics

OFERTES SETMANA BIO

8

Ofertes
especials
Setmana Bio!

PARLEM DE

13

L’alimentació
ecològica és
el futur

EL BALCÓ BIO

16

Entrevista a David
Torrelles, president
del CCPAE

Sol Natural és pionera: des de
1992, quan conceptes com “alimentació ecològica” o “bio” encara no existien al nostre diccionari.
Entrevistem Stef Sanders, un dels
seus creadors.

Celebrem la Setmana Bio amb
un 20% de descompte en més de
90 productes: proteïnes vegetals,
begudes, snacks, xocolates, superaliments, alimentació per a
mascotes.

L’alimentació ecològica és el
futur per a tothom. El preu encara més elevat es deu al retard
en legislar a favor dels productes
sans i en contra dels contaminants.

Amb tota una carrera dedicada a la promoció de la producció
ecològica, parlem amb David Torrelles, qui presideix el CCPAE,
que certifica que un producte
sigui ecològic.

Entrevista a la pàgina 5

Descobreix-les a la pàgina 8

Segueix llegint a la pàgina 13

Segueix llegint a la pàgina 16

2

www.semanabio.com

Setmana

2020

Ángeles Parra,
Presidenta Associació Vida Sana, Directora de BioCultura

ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA

Setmana

2020

Octubre 2020

El que és BIO no és una moda

EDITA:
Centipede Films,S.L.
Tel. 93 747 43 19 - 664 32 02 51
C/ Santa María, 9 1º 2ª
08172 Sant Cugat del Vallès
Depósito Legal: B.20513-2013

TIRADA 10.000 EXEMPLARS

www.semanabio.com
hola@semanabio.com

DIRECTORA

Maria Villanueva
COORDINACIÓ EDITORIAL

Montse Mulé, Enric Urrutia
DISSENY I MAQUETACIÓ

QUAE Soluciones Creativas a Medida
EDICIÓ DIGITAL

Oriol Urrutia

123rf Limited©lightpoet

INFORMÀTICA

WIB Consultoría Informática
DISTRIBUCIÓ

COL·LABORADORS
Cristina Fernández

Des de fa temps transita pel
nostre món modern una nova tribu
urbana: els bioescèptics, es a dir
aquells humans que no es creuen o
millor dit no creuen en res que posi
en dubte la seva “comoditat”, la seva
manera de consum, la seva manera
de veure les coses pel que tenen
“après”...
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La publicació Setmana Bio està impresa en paper
ExoPress de 55gr/m2 que compleix les
següents especificacions:

Els productes ecològics, és a dir,
els produïts sense la intermediació
de cap producte químic-sintètic, són
els únics que mereixen ser anomenats aliments. Són els genuïns, els
que ens apropen tots els ingredients
per a una dieta sana i saludable,
els que protegeixen el nostre medi
ambient, els que fertilitzen el sòl,
els que es relacionen d’una manera
natural amb el nostre medi natural... D’altra banda, en els temps que
corren, són també els que ajuden a
diversificar l’economia, a crear llocs
de treball, a recuperar el nostre
patrimoni genètic i cultural... en definitiva, què es pot demanar més...
que a més a més estiguin de moda...
¿de debò?
Segons el meu bon amic, el científic Nicolás Olea “la moda és el
millor sinònim del recent terme
d’obsolescència programada” (la
determinació o programació de la
fi de la vida útil d’un producte, de
manera que, després d’un període
de temps calculat per endavant pel

fabricant o per l’empresa durant la
fase de disseny, aquest es torni obsolet, no funcional, inútil).

Coses molt serioses
Com més informació tinc i més
(crec) conèixer les trames del món
en què vivim, més em nego a utilitzar el concepte moda (gust, costum
o ús, o conjunt d’ells, propis d’un
grup, un període de temps o un lloc
determinats) com a argument per
a res, les modes com el seu propi
nom indica són cosa passatgera...
i de debò és passatger menjar bé,
protegir el nostre medi ambient, la
nostra salut?
Parlem de coses molt serioses
com per permetre’ns treure’ls-hi
importància.
També passa que el consum cada
vegada més generalitzat dels aliments ecològics per part de famosos
o influencers, com es diu ara, ha
generat un efecte dòmino que ha fet
augmentar el consum, però, sincerament, prefereixo creure que una
part de la societat s’està conscienciant. Ho demostren també els estudis
realitzats fins aquest moment en
què es corrobora que els principals
consumidors d’aliments ecològics
són persones d’entre 30-50 anys
amb nivell sociocultural mitjà-alt,
informats, compromesos, que estan

És evident que el
nínxol de mercat
és cada vegada
més gran i que tots
prenen les seves
posicions per poder
atendre l’enorme
creixement de la
demanda
disposats a plantar-li cara a un sistema que reconeixen cada vegada
més perillós i devastador. Persones
també amb un sentit ètic i solidari.

Categoria estratègica de la
indústria alimentària
La indústria alimentària ha vist
en l’augment del consum ecològic
una gran oportunitat. Per a ells no
es tracta d’una moda, sinó d’una
tendència. Per tant, l’han convertit
en una categoria estratègica per
als operadors convencionals que
prenen posicions en el sector eco;
un procés que ja és imparable. Les
grans marques tenen ja gairebé totes la seva categoria “eco”; la gran
distribució, els seus lineals cada
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vegada més grans i fins i tot les
seves pròpies marques blanques.
És evident que el nínxol de mercat
és cada vegada més gran i que tots
prenen les seves posicions per poder
atendre l’enorme creixement de la
demanda. Això, com tot en aquesta
vida, té les seves dues cares, i com jo
mateixa comentava a l’agència EFE
fa ja un temps “cal ser” estrategs “i
mantenir” un diàleg constant amb
les grans empreses perquè entenguin que el sector eco és diferent,
amb uns codis ètics que no es poden
menysprear”, i per això és important fer una crida a “estendre ponts i
acostar postures”, perquè “hi ha lloc
per a tots i cal sumar”.

2020

EDITORIAL

Oriol Urrutia
comunicacion@bioecoactual.com

Co-Editor de Bio Eco Actual i Politòleg

Setmana Bio: per una
alimentació saludable
a l’abast de tothom

Alimentar la població mundial
D’altra banda, quan es parla de
producció ecològica ens referim
a poder proveir d’aliments a la
població mundial. Ho explica molt
bé el meu vell amic Claude Aubert,
enginyer agrònom, un dels grans
precursors de l’agricultura biològica: “Per proveir d’aliments a la població mundial: ¿podria fer-se amb
els mètodes de l’agricultura química
intensiva? Sens dubte, però no de
manera sostenible. Perquè, de totes
maneres, l’agricultura convencional
no és generalitzable ni sostenible.
Indubtablement, podria alimentar a
9 mil milions de terrícoles el 2050,
sempre que tothom pugui comprar
els seus productes, que són cada
vegada més cars a mesura que augmenta el preu de l’energia a causa de
l’escassetat de petroli i gas natural.
I el dia en que s’esgotin totes les reserves fòssils, l’agricultura convencional, basada en nitrogen sintètic,
que consumeix molta energia, serà
impossible. Sense esmentar els seus
desastrosos impactes en la salut i el
medi ambient”.

L’agricultura
ecològica pot
alimentar el món si es
combina amb altres
accions, com reduir la
producció de bestiar
boví i el consum de
la seva carn, i reduir
el malbaratament
alimentari
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Segons la pròpia FAO, una de
cada 9 persones pateix fam al món,
i a això se li afegeix que paral·lela
i paradoxalment, s’assisteix a una
preocupant epidèmia d’obesitat i sobrepès: un de cada vuit adults -¡672
milions de persones! - són obesos. Es
tracta d’un problema especialment
urgent a Amèrica del Nord, però,
malauradament, Àfrica i Àsia segueixen aquesta mateixa tendència
a l’alça. La fam i l’obesitat coexisteixen en molts països i fins i tot poden
donar-se junts dins la mateixa llar
provocat per la falta d’accés a aliments nutritius i a l’estrès de viure
amb inseguretat alimentària.
Així mateix un grup d’investigadors de l’Institut d’Investigació
d’Agricultura Orgànica (FiBL) i
l’Escola Politècnica Federal de Zuric, consideren que l’agricultura
ecològica pot alimentar el món
si es combina amb altres accions,
com reduir la producció de bestiar
boví i el consum de la seva carn, i
reduir el malbaratament alimentari.
Asseguren que d’aquesta manera
és possible una conversió mundial
cap a l’agricultura ecològica i que
aquesta pot contribuir a un sistema
alimentari integral i sostenible, fins
i tot n’hi hauria prou amb fer uns
canvis parcials per a aconseguir-ho.
També els relators especials per
al dret a l’alimentació de les Nacions
Unides, Olivier de Schutter i Hilal
Elver, assenyalen sense ambigüitats
l’alta capacitat productiva de l’agricultura pagesa i ecològica, igual o superior, depenent del context, a l’agricultura industrial. Al mateix temps,
consideren que aquesta permet un

major accés als aliments
per part dels països
empobrits apostant per
una producció i una comercialització local, i, a
més, amb les seves pràctiques respecta, conserva
i manté la natura. Cada
vegada se sosté menys
l’argument que l’agricultura industrial és la més
productiva i l’única que
pot donar de menjar a la
humanitat.
Per tant, en realitat,
no només l’agricultura
pagesa i ecològica pot
alimentar el món sinó
que és l’única capaç de
fer-ho.
Així és que, concloent, el “bio” no és una
moda passatgera. És el
fruit de reconèixer el
millor del nostre passat,
de posar-ho en pràctica,
d’estudiar i comprovar
també mitjançant el mètode científic que la Natura té raó: els aliments
ecològics són els únics
que ens poden proveir
d’una bona qualitat de
vida en el present i en el
futur. I m’agrada afegir
que només l’amor podrà
canviar el món: l’amor
que posem en el que
fem, l’aprendre a ser
agraïts quan mengem
els sans aliments que
treballen mans sàvies i
humils...n

Consumir de forma conscient per protegir l’entorn i
amb això, la nostra salut, és un
principi assumit com a positiu
per tothom. No obstant això,
és imprescindible una major
decisió política per modificar el
que sigui necessari per poder garantir una alimentació saludable
i sostenible a les generacions futures, sense contaminar l’aigua,
el sòl ni l’aire amb pesticides,
antibiòtics, purins o fertilitzants
de síntesi. El model de producció
alimentària és la columna vertebral del desenvolupament net i
sostenible i passa per evitar macrogranges i afavorir la transició
cap a l’agricultura ecològica
d’agricultors i ramaders.
Aquesta publicació i accions especials en el marc de la
Setmana Bio 2020, del 17 al 25
d’octubre a tot Espanya, neix
amb la intenció de reivindicar la
producció ecològica i amb una
cadena de valor justa i d’acord al
món en què vivim. Perquè consumir ecològic és apostar per la
nostra salut i la de la nostra societat i planeta. Perquè el que és
BIO no és una moda, sinó l’únic
camí possible.
Més informació a:
www.semanabio.com
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Vitae Kombucha, l’autèntica beguda
mil·lenària, tradicional i artesana
repercussió en la salut general. Al ser
una beguda rica en microorganismes vius enforteix el nostre sistema
immunològic millorant la nostra
resposta a les agressions exteriors.
També ens nodreix per la seva aportació en minerals i vitamines. Ajuda
a la digestió, és baixa en calories,
ens dóna energia i és beneficiosa
per alleujar molèsties articulars com
artritis o reuma. Es pot prendre en
qualsevol moment del dia des del
matí a la nit, abans dels àpats o després de fer esport.

“A Vitae Kombucha elaborem la nostra kombucha seguint el mètode
tradicional i amb aigua
d’origen volcànic. Utilitzem ingredients ecològics i de primera qualitat.
El gust s’aconsegueix
macerant fruites, plantes, espècies o arrels. Tal
com ho faries a casa.”

El te verd fermentat de Vitae
Kombucha està elaborat seguint el
mètode artesanal i tradicional que
l’empresa es va portar de Costa Rica
l’any 2011, mètode que respecta els
temps naturalment necessaris per a
la seva elaboració. Aquesta autèntica
beguda mil·lenària està feta amb
ingredients d’alta qualitat de cultiu
ecològic, aigua mineral natural d’origen volcànic, llevats i bacteris seleccionats denominats Scoby (Symbiotic
Colony Of Bactery and Yeast), fruites i
sucre de canya de comerç just.
En el procés d’elaboració no
s’afegeix gas, el gas present és el
propi generat durant la fermentació,
de manera que cada varietat té una
presència de gas pròpia i diferent,
depenent dels ingredients que intervenen en la segona fermentació
(saborització).

Foto cedida per Vipasana Bio, S.L.

Benestar, salut, tradició i
sostenibilitat: els valors de
Vitae Kombucha
Vitae Kombucha és una empresa
amb valors, valors que professa des
del seu inici i que no han abandonat
sinó que creixen amb ella: foment
del benestar, estimulant la vitalitat
i l’alegria de viure, foment de la
salut a través dels beneficis dels
seus productes, recuperació i
conservació de la tradició, gestió
adequada dels recursos naturals
i implicació en projectes de
recuperació de l’entorn, donant
suport i col·laborant amb entitats
com “de Font a Font”, la “Fundació
Walkim”, “Ride for Her” i “ Kombucha
Brewers International”.

L’activitat social de Vitae Kombucha
va més enllà de la producció de les
seves begudes. A través de VitaeKLAB, l’empresa promou trobades,
showcookings, tallers i esdeveniments
en els que difon la cultura de la
kombucha: com usar-la també a la
cuina i en la preparació de còctels, etc.
Micky Twum, expert cocteler i Alf Mota,
xef terapèutic, professor de cuina,
fundador del projecte MacroSeny, són
dos dels experts que han incorporat les
diferents varietats de Vitae Kombucha
en les seves creacions i receptes.

Ecològic, vegà, sense gluten,
sense lactosa, baix en sucre
Els beneficis que s’obtenen al
beure Kombucha són molts i de gran

8 sabors en envasos de vidre
El contingut de les ampolles és
100% kombucha i les varietats són:
Kombucha Pura Vida, de gust
lleuger amb un toc de gessamí, activa
i dóna energia, Kombucha Llimona
i gingebre, amb propietats antioxidants i antibacterianes afavoreix
l’eliminació de greixos, Kombucha
Mango i maduixa, antioxidant,
eleva el coratge per afrontar el dia,
Kombucha Poma i canyella, reconstituent, amb aroma dolç i suau,
Kombucha Taronja i menta, vibrant
i refrescant, vital, Kombucha Açai i
fruits del bosc, de sabor màgic i exòtic, i Kombucha Ginger, la varietat
de gust més intens i energitzant. I un
nou sabor: Kombucha Tònica, ideal
per prendre sola o combinada amb
altres ingredients. n
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Una vida dedicada a la
distribució d’aliments
ecològics
Sol Natural neix el 1992, quan
conceptes com “alimentació
ecològica” o “bio” encara no
existien al nostre diccionari.
De fet, en aquella època se’ls
denominava “productes o
alimentació naturals”.

Quin és el motiu pel qual una
persona consumeix productes ecològics?

Aquest projecte de dos amics,
Stef Sanders i Xavier Vila, es
va iniciar com a resposta a la
seva inquietud de fer extensiva la seva convicció dels beneficis que una alimentació saludable aporta a la nostra salut.
Els primers anys van centrar la
seva activitat en la importació
i distribució de productes des
d’Holanda i Alemanya, països
pioners de l’alimentació bio.

Crec que cal prendre consciència
que només tenim un cos que ens ha
de durar el màxim temps i amb la
millor salut possible.

Actualment, Stef i Xavi (fill de
Xavier) distribueixen unes 70
marques, tant nacionals com
estrangeres, i tenen la seva
pròpia marca, Sol Natural,
creada el 1995 i que ja compta
amb més de 300 referències.
Parlem amb Stef per descobrir les arrels de Sol Natural
i comprendre la naturalesa
d’una de les empreses líders
de el sector.

Per consciència o per patiment
(malaltia). Aquestes són, per a mi, les
dues vies principals fins al dia d’avui.

Temps i salut són els dos aspectes
més essencials en la nostra vida, i
crec que l’alimentació ecològica afavoreix el bon desenvolupament de
tots dos.
Creus que l’alimentació ecològica és una de les claus per contribuir a l’benestar de la planeta?
Sens dubte, és una de les vies, ja
que permet tenir cura directament i
indirectament dels regnes mineral,
animal i vegetal.
Com a éssers amb consciència de
nosaltres mateixos, tenim la responsabilitat de tenir cura de tots aquests
regnes. Sembla, però, que hem anat
perdent la connexió amb la natura, i
en conseqüència amb nosaltres mateixos.

Xavi Vila i Stef Sanders, gerents de Sol Natural

En general, hi ha dues maneres
aconseguir els nostres propòsits o
objectius: “a costa de” (generant separació) o “en col·laboració amb” (generant unió). Crec que l’ús del poder en
benefici propi és una de les principals
causes de tots els problemes que hi ha
actualment al nostre món.
En el cas del planeta, ens entossudim a explotar i sotmetre a la terra i
animals per obtenir el màxim benefici
econòmic.
Pel que fa a la connexió amb nosaltres mateixos, vivim majoritàriament
des de la consciència del Cap (la raó o
pensament), de manera que actuem
segons les nostres pròpies lleis. Però
crec que és molt necessari restablir
una unió i equilibri amb les altres dues
consciències presents: Cor (emoció o
sentiment) i Pelvis (voluntat i actes).
D’aquesta manera, podem viure i obrar
més d’acord a les lleis universals, generant benestar en nosaltres mateixos i,
en conseqüència, benestar al planeta.

Sens dubte, una alimentació ecològica, i en el meu cas vegana, m’ha
ajudat a prendre més consciència del
meu món exterior i interior i actuar en
conseqüència, és a dir, viure en “col·laboració amb”.
El 2008 vau crear “Solidari”,
programa d’obra social que dóna
suport a comunitats desfavorides.
Com va sorgir?
Després de diversos viatges per
Àsia, em vaig enamorar del Nepal. A
Kàtmandu vaig conèixer la tasca de
petites ONG que duien a terme tasques
d’ajuda humanitària, sobretot d’alfabetització de nens i dones de castes
pobres.
Bàsicament col·laborem en micro
projectes amb poca inversió, però amb
molts beneficiaris. La majoria d’ells
estan dirigits a dones: al Nepal amb
programes d’alfabetització, i a Espanya donant suport emocional a dones
víctimes de violència de gènere. n
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Oferir i recomanar salut
El coronavirus ha trastocat les
nostres vides i els nostres hàbits de
consum. Els ciutadans han optat per
comprar més productes ecològics i
tant els productors com les botigues
eco han estat treballant sense parar
per proveir la demanda i adaptar-s’hi.
Els agricultors són la base i la peça
fonamental de tot el mercat. Producció ecològica, local, sostenible, que
manté i promou la vida al territori i
assorteix de fruites i verdures, cereals
i llegums, bolets i algues, mel, ous,
etc. a la indústria elaboradora. La distribució juga un paper imprescindible, és l’expert en mercat i pont entre
la producció i la venda a públic.
Els professionals de la venda al
detall en botigues i herbolaris són
els que estan en contacte directe
amb el consumidor i en ells recau la
responsabilitat d’oferir i recomanar
productes saludables a tots els que els
demanen consell. La seva preparació i
experiència són claus per dur a terme
la seva tasca i són els distribuïdors,
en gran part, els que els ajuden en
aquesta formació, al presentar els
nous productes que constantment
van apareixent al mercat, fruit dels
departaments de recerca i desenvolupament de les empreses fabricants.
Parlem amb alguns d’aquests
professionals com Elena Zhikhareva, propietària de BioMarket, botiga
ecològica de Marbella. “Els mesos de
març, abril i maig vam tenir entre
un 30-40% més de vendes i fins i tot
vam oferir més serveis com el repartiment a domicili”, ens explica. Els
consumidors de productes ecològics
estan progressivament més conscienciats. “Alguns clients han dedicat

La crisi sanitària i
econòmica actual
és una oportunitat
per aconseguir
definitivament un
model més sostenible
en el que el sector bio
pot jugar un paper
destacat

©BioMarket. L’atenció en el comerç especialitzat és un gran factor diferenciador

temps a fer cursos d’alimentació i a
cuinar diferent; altres han estat malalts i ara busquen remeis naturals i
canviar els seus hàbits alimentaris”,
afirma Zhikhareva.
Teresa Mendiola, encarregada
de la Herboristería Holi, situada a
Donosti, explica “El coronavirus ha
transformat la nostra botiga i fins a
cert punt la nostra manera de treballar, gels higienitzants, pantalles de
seguretat, mascaretes i distància social amb els clients... això és el més
dur perquè ens agrada treballar des
de la proximitat”.
El confinament ha portat a les
botigues a adaptar-se a la tecnologia
i als canals online. “Ens hem hagut
de posar les piles amb la venda online, i encara que al principi vam
començar venent a donostiarres que
no podien venir pel confinament,
ara ens contacta gent d’altres parts
del món i fins i tot molts ens segueixen en el nostre Facebook”, ens diu
Teresa. “Definitivament la gent es
cuida més, i no només pel que fa a
l’alimentació, sinó que també pel
que fa a l’ecologia hi ha hagut una
presa de consciència”.
Els productes frescos continuen
sent els reis de la cistella de la compra. Fruita i verdura de temporada,
com l’alvocat, productes lactis i vegans són els més demandats. Complements alimentaris i aliments
que fomentin la salut intestinal i
enforteixin el sistema immune són
les principals consultes dels clients.

Les botigues eco segueixen mantenint-se, cada vegada més professionalitzades, tot i l’arribada al sector de
les grans cadenes de distribució. En els
últims anys, els petits negocis, com els
herbolaris, estan evolucionant cap a
grans botigues, amb una major varietat
de productes, tal com apunta l’informe
anual El sector ecológico en España
2018 de l’assessoria especialitzada en
agroalimentació ecològica Ecological.
bio. Per la seva banda, el canal convencional o gran consum també està apostant de forma decidida per augmentar
l’oferta de productes ecològics.
El que s’ha demostrat en aquests
últims mesos és que hi ha espai per
a tothom, amb l’augment del consum
de productes certificats ecològics per
tots els sectors de la societat, i els
consumidors de productes ecològics
valoren el tracte humà, la confiança i
la proximitat que les botigues especialitzades els ofereixen.
El comerç especialitzat ecològic
està alineat amb l’Agenda 2030 per
al Desenvolupament Sostenible, un
pla d’acció basat en 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS).
Concretament, segons l’informe Agricultura ecológica y los Objectivos de Desarrollo Sostenible encarregat pel distribuïdor eco holandès Eosta, l’agricultura
ecològica pot ajudar a aconseguir en
menys temps al menys vuit dels 17
ODS. La crisi sanitària i econòmica
actual és una oportunitat per aconseguir definitivament un model més
sostenible en què el sector bio pot
jugar un paper destacat. n

©BioMarket. Botiga ecològica BioMarket, a Marbella
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L’ESSÈNCIA DE L’ECOLÒGIC / CONSUMIDOR

La importància de saber escollir
El nombre de ciutadans que
compren productes ecològics creix
de forma considerable cada any:
Espanya ja se situa entre els 10 mercats mundials que més aliments bio
consumeix.
El perfil del consumidor ecològic
ha anat variant: ha passat d’estar ancorat entre els 35 i els 50 anys a obrirse als menors de 35. Precisament,
l’augment del consum intern es deu
sobretot als millennials, la generació
de les persones nascudes entre 1980
i 2000, tal com revela l’informe anual El sector ecològico en España 2018 de
l’assessoria especialitzada en agroalimentació ecològica Ecological.bio.
“Els millennials s’han convertit en el
principal consumidor bio nacional.
La seva major conscienciació cap a
hàbits de compra i consum més saludables, el fet de ser els nous pares
de nuclis familiars i la seva previsible
major renda disponible influirà positivament en les dades de consum nacionals”, recull l’estudi. Així doncs,
el consumidor ecològic és més jove,
està més preocupat per la salut i té
major conscienciació social i mediambiental.
Segons els resultats de l’últim Baròmetre de Percepció i Consum dels
Aliments Ecològics, publicat aquest
any pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP) de la Generalitat de Catalunya, a més s’observa una relació
directa entre el nivell d’estudis i el
percentatge de compradors de productes eco. El 51,7% de catalans amb
carrera universitària afirma haver
comprat aliments bio.

123rf Limited©seventyfour74

pandèmia de la COVID-19. De fet,
durant els mesos de confinament,
el sector de l’alimentació ecològica
va experimentar un augment de les
vendes, sobretot en productes frescos, ‘superaliments’ i complements
alimentaris.

Què compra el consumidor
ecològic?

Els consumidors eco estan ben
informats i són fidels, com es va
veure durant la crisi econòmica de
2008 i després de l’arribada de la

Els articles més demandats són els
productes frescos. És aquesta categoria la que atrau nous consumidors.
Fruita, verdura, ous i lactis lideren el
rànquing. A mesura que consoliden
el seu consum, passen a incloure
mels, melmelades, rebosteria, llegums i carn.

El consumidor
ecològic és més
jove, està més
preocupat per la
salut i té major
conscienciació
social i
mediambiental

A Catalunya, i a falta de dades
d’altres comunitats, els aliments
ecològics més consumits durant l’any
passat continuen sent la verdura i els
llegums (que representen el 77% del
total), els ous (72%) i la fruita (70%) . A
continuació, la llet, iogurts i formatges (59%) i la carn (50%). Els segueixen
els productes secs com el pa, els cereals i la pasta (48%), el consum dels
quals ha augmentat un 7,5% en els
últims cinc anys després d’aconseguir
el seu límit l’any 2009 (52,6%). L’oli
(32%), el vi (12,5%) i el menjar preparat (10,1%) tanquen el llistat.

Per què escollir productes
ecològics?
Els ciutadans compren productes
bio sobretot per motius de salut, ja
que consideren que són més saludables i nutritius, tenen més sabor
i són respectuosos amb l’entorn, ja
que es conreen sense substàncies
químiques de síntesi. A Catalunya,
durant l’any 2019 destaca el fort
creixement de persones que afirmen
consumir articles bio per raons mediambientals (23,5%). Els consumidors reclamen cada vegada més que
siguin també de proximitat.
El major obstacle amb què es
troben els ciutadans a l’hora de triar
productes eco és el preu. En el Baròmetre de la Generalitat, manifestaven que hi ha un sobrepreu respecte
als aliments no eco: segons el tipus,
els consumidors creuen que paguen
entre un 20 i un 33% més pels ecològics que pels convencionals.
És veritat que és més elevat comprar, per exemple, maduixes ecològiques que convencionals, però,
¿paguem el cost real dels aliments
produïts convencionalment? Al treball El cost ocult del menjar al Regne Unit
de l’organització Sustainable Food
Trust, els experts van calcular que el

El cost real dels
aliments produïts
convencionalment
és el doble del preu
de mercat
cost real dels aliments produïts convencionalment és el doble del preu
de mercat. Perquè amaguen despeses
causades pel model d’agricultura i
ramaderia convencional, un preu
que acabem pagant els consumidors
indirectament mitjançant impostos,
assegurances mèdiques, subsidis al
sector agrícola i ramader, i pèrdua
d’ingressos.
És la pandèmia del coronavirus
una oportunitat per tenir cura de
la nostra salut i del nostre planeta
apostant per productes ecològics?
Aquests mesos hem vist que hi ha
una part de la població que està cada
vegada més conscienciada i ha decidit comprar bio. La tendència és tota
una incògnita: els ciutadans busquen
salut i seguretat amb aliments més
nets, però la desacceleració econòmica pot ser alhora un fre per a l’expansió del mercat. n
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OFERTES SETMANA BIO -20%

20%

-

EN TOTA LA
GAMMA

20%

-

BEGUDES
250 ML

Vitae Kombucha - Begudes mil·lenàries terapèutiques

Yarrah - Alimentació ecològica per a la teva mascota

La Kombucha és una beguda mil·lenària refrescant, energètica i molt
saludable. Tens 7 sabors per triar, tots ells vegans, sense gluten i baixos
en sucre. Pura Vida, Llimona i Gingebre, Mango i Maduixa, Poma i Canyella, Taronja i Menta, Açaí i Fruits del Bosc, Ginger, i com a novetat,
Kombucha Tònica, ideal per beure sola o barrejada.

Aliments complets i equilibrats elaborats amb ingredients ecològics
de màxima qualitat. Cultius i productes d’origen animal, naturals i sostenibles, sense residus d’antibiòtics, herbicides ni pesticides, amb un procés d’elaboració natural i lliure d’organismes genèticament modificats.
Descobreix també la gamma vegana per a gossos!

Certificat: Eurofulla
Marca: Vitae Kombucha www.vitaekombucha.com
Descompte: 20% en begudes de 250 ml

Certificat: Eurofulla
Marca: Yarrah www.yarrah.com
Descompte: 20% en tota la gamma

20%

-

EN AQUESTS
PRODUCTES

20%

-

EN AQUESTS
PRODUCTES

Wheaty - Alternatives veganes a la carn

Höllinger - Sucs, refrescos i begudes isotòniques 100% naturals

Una gran gamma d’embotits i carns vegetals i elaborats a base de
seitan (proteïna de blat) i sense oli de palma. El resultat són productes
saludables, deliciosos i sostenibles, rics en proteïnes vegetals, que es converteixen en una estupenda opció per a dietes vegetals o per a aquells que
volen reduir el seu consum de carn.

Sucs i refrescos que destaquen per la seva gran qualitat, ja que tenen
un alt contingut de fruita i vitamines, i per la seva naturalitat, ja que
tots ells estan elaborats sense sucres afegits, sense additius i sense sabors
artificials. Com a novetat, Höllinger presenta 2 begudes isotòniques
naturals amb magnesi, ideals per prendre durant o després de l’exercici
físic, ja que hidraten i ajuden a reposar els minerals perduts.

Certificats: Eurofulla i Vegan
Marca: Wheaty www.wheaty.com
Descompte: 20% en aquests productes

Certificat: Eurofulla
Marca: Höllinger www.hoellinger-juice.at
Descompte: 20% en aquests productes

DESCOBREIX TOTS AQUESTS PRODUCTES EN OFERTA AQUÍ: WWW.SEMANABIO.COM/OFERTAS
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Sol Natural - Superaliments d’alta qualitat
Tot i que han guanyat popularitat en els últims anys, la majoria dels
superaliments han estat usats des de fa mil·lennis pels indígenes en diferents punts del planeta. I és que el seu alt valor nutricional, juntament
amb els seus efectes equilibradors, energètics i antioxidants, els converteixen en grans aliats per a la nostra salut. Descobreix l’àmplia gamma
de superaliments Sol Natural, tot ells ecològics, vegans i sense gluten.
Certificat: Eurofulla
Marca: Sol Natural www.solnatural.bio
Descompte: 20% en tota la gamma

Sol Natural - Begudes vegetals sense sucres afegits
Una alternativa saludable i deliciosa a les llets d’origen animal. Elaborades només amb ingredients naturals i ecològics, totes elles són sense
sucres afegits, i amb un alt percentatge de cereal (14-15%). Tria entre 3
sabors: Arròs Integral (certificada sense gluten), Civada, i Civada amb
calci vegetal (certificada sense gluten).
Certificats: Eurofulla i ELS (Espiga Barrada)
Marca: Sol Natural www.solnatural.bio
Descompte: 20% en tota la gamma

20%

20%

-

-

EN TOTA LA
GAMMA

EN TOTA LA
GAMMA

Sol Natural - Xocolates veganes i sense gluten

Sol Natural - Coques de cereals sense gluten

L’opció més saludable per gaudir d’aquest petit gran plaer. Xocolates
ecològiques elaborades a partir d’una acurada selecció de cacau de Comerç Just, endolcides amb sucre de coco, sense gluten i sense lactosa.
Gaudeix de les varietats dark, xocolata amb llet, xocolata blanca i garrofa
(un substitut del cacau que segur et sorprendrà!).

Per prendre soles o amb qualsevol recepta, les coques de cereals són
una gran alternativa al pa. I si són sense gluten, molt millor! A part de
l’arròs, hi ha altres cereals, com el blat de moro o el fajol, aptes per a
dietes lliures de gluten. Molt lleugeres i cruixents, les coques són l’snack
perfecte per picar entre hores o acompanyar els teus àpats.

Certificat: Eurofulla
Marca: Sol Natural www.solnatural.bio
Descompte: 20% en tota la gamma

Certificats: Eurofulla i ELS (Espiga Barrada)
Marca: Sol Natural www.solnatural.bio
Descompte: 20% en tota la gamma

DESCOBREIX TOTS AQUESTS PRODUCTES EN OFERTA AQUÍ: WWW.SEMANABIO.COM/OFERTAS
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L’elecció d’una bona alimentació és la salut
de les nostres mascotes
A més, l’equip de Yarrah visita personalment als seus proveïdors per
verificar que els animals tenen una
bona vida i les matèries primeres són
veritablement ecològiques. Només
quan estan completament segurs de
la qualitat, la processen en els seus
aliments.

La salut de les mascotes és important a Yarrah, empresa involucrada
en el món que ens envolta. La seva
motivació és el benestar dels éssers
humans, dels animals i de la natura,
per un igual. “Volem prendre les decisions correctes sense compromís,
fins i tot si aquestes no són sempre
el camí més fàcil.” “Ens apassiona fer
aliments per a mascotes saborosos i
de la millor qualitat, sense causar un
impacte ambiental innecessari. Per
això optem per l’ecològic.”
Els pinsos de Yarrah són ecològics, pel que no contenen colorants,
aromes, sabors, pesticides ni OGM
artificials. No els afegeixen conservants, sucres refinats o altres substàncies que no pertanyin als aliments
per a mascotes.
Perquè la salut de les mascotes és
la seva màxima prioritat. I amb això,
l’alta qualitat de les seves receptes,
ingredients i productes sostenibles.
Els ingredients del menjar per a gossos i gats de Yarrah provenen d’agricultors ecològics i criadors de bestiar
que volen fer del món un lloc millor.

Beneficis
A l’igual que amb les persones, la
bona alimentació té un efecte positiu
en un gos o un gat. Li proporcionarà
un pelatge més saludable, una millor
digestió i un millor equilibri energètic. Triar Yarrah també tendeix a

“Els nostres certificats demostren
que complim amb els requisits més
estrictes de productes ecològics,
benestar animal, implicació social i
ambiental i seguretat alimentària”.
©Centipede Films,S.L. Daisy, fan de Yarrah

reduir les picors i els símptomes d’al·
lèrgia que poden tenir els animals.

Perfecte balanç de proteïna i
greix
Aquesta alimentació per a mascotes està dissenyada per oferir una dieta adequada amb l’equilibri perfecte
de proteïnes i greixos per a qualsevol
gos o gat, sigui petit o gran, vell o
jove, actiu o no tant.

També vegà
Yarrah ofereix menjar vegà per a
gossos. Aquesta dieta completa conté
tots els nutrients que un gos necessita
i està en el mercat des de 1995. Aquest
aliment va ser desenvolupat en aquell
moment per a gossos amb dificultats
per processar proteïnes animals. Avui

en dia, també el fan servir els amos de
gossos que volen alimentar-los d’una
manera més sostenible o d’acord amb
la seva dieta sent ells vegetarians, vegans o flexitarians.

Ingredients purs que marquen
la diferència
“La nostra motivació al crear els
nostres productes és oferir alimentació ecològica d’alta qualitat a l’amant
de les mascotes conscienciat, que vol
fer un esforç addicional i donar el
millor al seu company”. I per això,
l’alta qualitat de les seves receptes,
ingredients i productes sostenibles.

Qualitat assegurada
Totes les matèries primeres són
analitzades abans de processar-les.

Yarrah té la certificació B Corp,
el que significa que s’ha comprovat que compleix amb els més alts
estàndards d’implicació social i
ambiental, tractant als animals i
a l’entorn amb respecte. “Només
treballem amb pollastres, vaques
i galls dindi que han gaudit d’una
bona vida.”
Els envasos de mini snacks de
50gr. i 100gr. són 100% reciclables
(inclòs el tancament) a causa d’una
nova innovació mono material.
El paquet de bosses d’alumini per
croquetes per a gats de 700 i 800 gr.
també és 100% reciclable i està elaborat amb més del 46% de materials
renovables (a base de plantes).
“Aquest és un primer pas per
aconseguir el nostre objectiu d’una
economia de zero residus plàstics.”n

Tot per un canvi positiu.
Per la teva mascota, per a tu
i per al planeta. yarrah

WWW.YARRAH.COM
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Preparar-nos ara per quan arribi l’hivern
Ara que els mesos més freds
s’apropen, resulta clau preparar el nostre organisme
per gaudir d’una bona salut
i benestar. I no només es
tracta de reforçar el nostre
sistema immunitari. Tenir
unes defenses fortes no
garanteix que no ens posarem malalts, perquè es donen
molts factors que no podem
controlar. En canvi, sí que
convé seguir una sèrie d’hàbits senzills que reforçaran la
salut general de l’organisme.
Hi ha 3 factors clau que ens
ajudaran a aconseguir-ho:
alimentació, exercici moderat
i descans.

Menjar i hidratació. Una dieta
alta en cereals integrals en forma
de gra (per exemple, arròs integral,
civada, blat integral, etc.), verdures,
fruita, i baixa en greixos saturats de
mala qualitat (les de la pastisseria
industrial, per exemple) és bàsica
per gaudir d’una bona salut.
Pel que fa a la hidratació, cal tenir en compte que trobem aigua en
totes les cèl·lules. De fet, és el principal ingredient de l’organisme, pel
que és necessària per complementar
la que ens aporten els aliments. Millor en petites quantitats, sense gas
i al llarg de tot el dia. Pot ser en te
verd o tisanes, i evitarem totes les
begudes ensucrades, ja que lluny de
hidratar-nos, ens deshidraten.
Exercici. L’exercici moderat
contribueix de manera indirecta a
augmentar les defenses, ajuda a controlar el pes i millora la circulació i
la salut en general ja que permet
que les cèl·lules defensives treballin

L’exercici moderat
contribueix de
manera indirecta
a les defenses,
ajuda a controlar
el pes i millora la
circulació i la salut
en general

123rf Limited©lightfieldstudios

de manera més eficient. L’activitat
física regular reforça l’activitat
energètica interna de l’organisme,
juntament a una bona resposta
immunitària enfront dels agents
patògens.
Carn. És recomanable reduir o
eliminar el seu consum, a causa de
l’efecte pro inflamatori de la carn
vermella, els lactis i ous de peix. En
les carns vermelles (vedella, porc,
xai i altres mamífers) i, en menor
mesura, en els lactis, trobem un glúcid (un àcid siàlic) molt problemàtic
per a la nostra salut (el “Neu5Gc”).
La seva ingesta determina que es
dipositi inalterat en diversos òrgans
del cos. En conseqüència, es produeix una reacció de rebuig al percebre’s com una substància estranya,
el que dóna lloc a la producció
d’anticossos per part del sistema immunitari. Això ocasiona respostes
de tipus inflamatori que afavoreixen
el desenvolupament o determinen
l’empitjorament de diverses malalties inflamatòries.
Vitamines i àcids grassos. Els
àcids grassos insaturats (com els
omega 3 i omega 6,) i les vitamines
B tenen efectes beneficiosos per a
la salut de l’organisme. Els vegetarians els trobarem respectivament
en els fruits secs i les verdures verdes, i també en els complements
dietètics.

El dèficit d’alguns micronutrients pot afectar el nostre sistema
immunitari, per exemple, quan hi
ha dèficit de zinc, vitamines A, B6,
C i E, seleni, coure o B9 (àcid fòlic).
Algunes substàncies antioxidants
flavonoides de les fruites i verdures
poden modular la funció immune.
Les trobarem a les pomes, maduixes, alls, cebes, col arrissada, les
fruites de bosc o el bròquil. L’ideal
és obtenir tots aquests nutrients
directament dels aliments frescos, i
ecològics sempre que sigui possible.
Microbiota intestinal. L’equilibri dels bacteris intestinals és clau
en el sistema immunitari. El seu
aliment preferit és la fibra, per això
convé menjar cada dia aliments integrals (cereals, llegums, fruits secs,
verdures i fruites senceres).
Fermentats. Són un aliment probiòtic amb quantitats importants de
bacteris beneficiosos per mantenir
sota control els bacteris patògens.
Es troben en el quefir i els iogurts, el
miso, kimchi, xucrut i altres verdures fermentades. El vinagre de poma
(de sidra) és una altra bona opció.
És ideal incloure diàriament algun
aliment fermentat al menú.
Fast food. Evitar el menjar ràpid,
el sucre i edulcorants i els aliments
altament processats. Són aliments
que poden incrementar la permea-

Algunes substàncies
antioxidants
flavonoides de les
fruites i verdures poden
modular la funció
immune
bilitat intestinal, alterar la funció
immune i crear desequilibris en els
bacteris intestinals.

Limitar l’exposició als
contaminants
La contaminació atmosfèrica, i especialment les partícules fines, tenen
un efecte perjudicial en la respiració,
causant un envelliment prematur
dels pulmons i augmentant el risc
de desenvolupar una malaltia respiratòria. Sempre que sigui possible,
respirar l’aire més pur de la natura.

Tenir cura del sistema cardiovascular
Per limitar l’envelliment prematur de les artèries, a més a més de
fer exercici regularment i deixar
de fumar, es recomana disminuir
el consum de sal i de “ greixos dolents” (plats industrials, xarcuteria,
greixos animals...).n
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Höllinger, la històrica marca austríaca de
sucs ecològics, presenta novetats
Gerhard Höllinger i el seu
equip segueixen creixent junts
oferint productes basats en
receptes senzilles que aporten
al mercat el que el consumidor
demanda: sucs ‘premium’,
deliciosos, procedents de
fruites conreades en ecològic i
espremudes directament; refrescs i la seva última gamma
de begudes isotòniques per a
esportistes.
obtenir exclusivament de pomes locals de la
regió d’Estíria!” explica el seu fundador
i alma mater Gerhard Höllinger.

Amb arrels profundes en el territori,
Höllinger va començar a produir suc
de pomes amb la fruita de la seva regió
fa gairebé dues dècades. L’empresa va
néixer i va créixer per la seva passió
i saber fer, i ha sabut unir tradició a
evolució, responent a les necessitats
del consumidor d’avui, adaptant-se als
seus gustos i necessitats nutricionals.

Höllinger basa la seva producció
en la seva filosofia de vida, que no ha
canviat en aquests anys: senzillesa,
naturalitat i mobilitat, sumada al valor del seu equip humà i als vincles de
reciprocitat amb els seus proveïdors i
distribuïdors.

“Tot negoci exitós comença amb una
bona idea. Aquesta idea se’m va acudir
el 1997, quan es van començar a trobar
per primera vegada en els prestatges de
refrigeració dels supermercats austríacs,
sucs de fruita fresca premsats directament
(no procedents de concentrats). No obstant
això, un producte austríac particularment
important i molt típic no estava entre ells:
el suc de poma! Així que vaig desenvolupar
el primer suc de poma ecològic no procedent
de concentrat. I a més, aquest suc es va

Sucs i refrescos
Tots els seus productes procedeixen de matèries primeres de cultiu
ecològic, sense afegit d’additius. Un
factor de pes en l’alta qualitat de Höllinger és el fet de ser sucs espremuts
directament al 100%, el que els dóna
una qualitat nutricional i un sabor
molt superiors. Tots ells lliures de
pesticides, herbicides i fertilitzants
sintètics o químics, i per descomptat
sense transgènics. També són sense

Enrampades? Músculs cansats?
Descobreix l’única beguda
ecològica amb magnesi!

conservants, colorants ni saboritzants
artificials, i sense sucre afegit.

Les noves begudes isotòniques
naturals amb magnesi
Perfectes per hidratar i reposar els
minerals que es perden al fer exercici,
Organic Magnesium Sport Apple
i Organic Magnesium Sport Black
Currant, són els nous productes desenvolupats per Höllinger, que aporten tot el que els esportistes necessiten
al dur a terme una activitat física, sigui
ciclisme, excursionisme o altres, tant
per a esportistes de resistència com
aficionats.
El magnesi enforteix la potència
muscular durant la pràctica de l’esport
i dóna suport al metabolisme energètic del cos, prevé les rampes i és eficaç
contra la fatiga i l’esgotament. Després
de l’exercici, el cos es regenera més ràpid si compta amb suficient magnesi.

El cos necessita energia ràpida
durant l’exercici intensiu i en la fase
de regeneració. Els carbohidrats en
forma de sucre són convertits en
energia molt ràpidament pel cos i, per
tant, són importants per al rendiment
esportiu.
Organic Magnesium Sport
Apple i Organic Magnesium Sport
Black Currant porten també maltodextrina i sal. La maltodextrina
proporciona energia a llarg termini,
al ser absorbida pel cos més lentament que el sucre. La sal és essencial
per mantenir l’equilibri d’aigua i
electròlits.
Aquesta recepta única ha estat
desenvolupada per Höllinger en cooperació amb la dietista i nutricionista
Nina Kienreich, i aporta els nutrients,
minerals i aigua que l’esportista necessita, en una beguda isotònica amb
molt poc sucre.n

Especialment
dissenyada per a
porta-ampolles
de bicicleta!

hoellinger-juice.at

La història de Höllinger
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L’alimentació ecològica és el futur
Què són els productes
ecològics?
Segons estableix la Unió Europea,
la producció ecològica és un sistema
de gestió agrícola i producció d’aliments que combina les millors pràctiques en matèria de medi ambient i
clima. Aquest sistema comporta l’establiment d’entorns productius amb
un elevat nivell de biodiversitat, la
conservació dels recursos naturals i
l’aplicació de normes exigents sobre
benestar animal i sobre producció
alimentària, proporcionant al consumidor productes obtinguts a partir
de substàncies i processos naturals
que contribueixen a la protecció
de l’entorn, al benestar animal i al
desenvolupament rural.

Beneficis dels productes bio
Un recent informe publicat per
l’Institut d’Investigació per a l’Agricultura Orgànica (FiBL) assenyala
que els productes ecològics són
aquells que es produeixen protegint i millorant la fertilitat natural
del sòl.
Els fertilitzants emprats són
naturals i el nitrogen és fixat per
les plantes lleguminoses. Mitjançant l’ús d’adobs orgànics i residus
dels cultius es completa el cicle de
nutrients. Les possibles plagues es
controlen biològicament i les males
herbes, mecànicament.
En l’agricultura ecològica no hi
ha lloc per organismes genèticament
modificats i el risc de contaminació
de l’aigua és molt menor. En ramaderia no s’usen antibiòtics de forma
rutinària ni com a promotors del
creixement. Els animals tenen accés
a pastures a l’aire lliure.
Els aliments procedents de l’agricultura ecològica, per tant, promo-

Tot i que l’alimentació
ecològica és el futur
per a tothom, el preu
dels productes bio
encara és més elevat
que el dels productes
comuns

123rf Limited©Olena Kachmar

uen la biodiversitat, incloent-hi els
insectes beneficiosos, al no fer servir
pesticides, herbicides ni insecticides.
Tot i que l’alimentació ecològica
és el futur per a tothom, el preu dels
productes bio encara és més elevat
que el dels productes comuns. Això
es deu al retard en legislar a favor
dels productes sans i en contra dels
contaminants.
Afortunadament,
organitzacions com IFOAM Organics
International treballen per aconseguir posar les coses al seu lloc en
aquest aspecte.

El futur dels productes
ecològics
L’agricultura ecològica allibera
un 40,02% menys de gasos d’efecte
hivernacle que l’agricultura convencional, evita o reverteix la despoblació rural i afavoreix la sobirania
alimentària.
Si volem mantenir sistemes
alimentaris sostenibles per a les generacions futures i abordar els molts
desafiaments a què s’enfronta el nostre planeta, inclosa la crisi climàtica,
els governs haurien d’adoptar pràctiques agrícoles ecològiques. Aquest
és el missatge principal que un
informe publicat recentment envia
als líders mundials que actualment
es reuneixen a la Cimera dels Objec-

tius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) a Nova York. Al menys 8 dels
17 ODS es podrien complir abans si
s’aposta per l’agricultura ecològica.
Aquests inclouen: Fam Zero (ODS 2),
Bona salut i benestar (ODS 3), Aigua
neta i sanejament (ODS 6), Treball
decent i creixement econòmic (ODS
8), Consum i producció responsables
(ODS 12), Acció climàtica ( ODS 13),
Vida submarina (ODS 14) i Vida a la
terra (ODS 15).
La Comissió Europea (CE) ha
aprovat recentment dues noves
estratègies: l’Estratègia sobre la
Bio-diversitat i l’Estratègia «Del
camp a la taula» (F2F, Farm to Fork,
en anglès). Ambdues proposen
accions i compromisos de la UE «per
tornar la natura a les nostres vides
i aconseguir un sistema alimentari
just, saludable i ecològic», segons
detalla la CE en un comunicat.

Com es distingeix un producte
ecològic
El segell de l’Eurofulla és el distintiu dels productes ecològics a la
Unió Europea. Aquest segell és una
garantia per a el consumidor i suposa
el compliment de rigoroses normes
de sanitat, medi ambient i benestar
animal. Aquestes normes són oficials, establertes per la Unió Europea,
i només els productes agroalimentaris que s’han obtingut d’acord amb

Si volem mantenir
sistemes alimentaris
sostenibles per a
les generacions
futures els governs
haurien d’adoptar
pràctiques agrícoles
ecològiques
elles poden utilitzar les indicacions
referides a la producció ecològica en
el seu etiquetatge i publicitat.
L’ús de les indicacions reservades
als productes agroalimentaris que
compleixen aquestes normes ( «ecològic», «biològic», «orgànic», «eco» o
«bio», termes que són sinònims en
l’àmbit d’aquesta normativa), presents en el seu etiquetatge i publicitat, va generalment acompanyat de
l’ús de la Eurofulla, el segell específic que identifica aquests productes
davant els consumidors europeus.

Perquè alimentar-nos amb
productes ecològics
Per la nostra salut, la dels animals
i la del planeta.n
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Proteïnes vegetals:
bones, sanes i
sostenibles
En un planeta exhaust per l’explotació dels seus recursos, on la desforestació de grans espais per al cultiu
de soja o blat de moro transgènic per
alimentar el bestiar, la contaminació
de les aigües subterrànies pels residus de les grans granges porcines i
vacunes i el “ mal karma “que transmeten forçosament a qui els menja
els aliments procedents del patiment
de pollastres, conills o peixos, no es
pot fer una altra cosa que apostar per
la investigació i desenvolupament, la
producció i la promoció d’aliments
100% plant-based.
Des de sempre, hi ha hagut qui
s’ha alimentat exclusivament de
grans, llavors, fruites, verdures,
bolets i algues, però a dia d’avui,
l’evolució de la humanitat cap a
una major empatia amb els altres
animals, sumada a la consciència
de la importància dels aliments per
al manteniment o recuperació de
la salut pròpia i de la del planeta,
han impulsat el consum d’aliments
vegans fins a nivells mai vistos. No
només els mengen els vegetarians
o vegans, cada vegada més gent
redueix, abans d’eliminar-lo, el seu
consum de carn, i les salsitxes, les
hamburgueses o el formatge 100%
vegetal els fan molt més fàcil la
transició.

Una salut
La salut del planeta és la salut de
tots. La salut és una. Cal la salut dels
ecosistemes per mantenir la biodiversitat, que és la garant de l’equilibri. Amb l’elecció adequada de la
manera d’alimentar-nos participem
activament en el canvi de model alimentari que necessitem per deixar
de destruir el nostre hàbitat.

Minerals i vitamines, sí, però
també proteïnes
L’alimentació plant-based alimenta totes les nostres necessitats nutricionals. També la part de proteïnes,
essencials per gaudir d’una bona salut. De llegums com la soja i cereals
integrals com el blat obtenim el tofu
i el seitan, que són al seu torn base de
mandonguilles, salsitxes, embotits, i
tot tipus d’elaboracions alternatives
a les de carn i al formatge.
A tot Europa creix el consum de
productes alternatius a la carn, un
37% el primer trimestre del 2020 a
Alemanya, segons l’Oficina Federal
d’Estadística alemanya. Els productes
vegetals ens alimenten de forma saludable i sostenible gràcies a la seva riquesa en proteïnes, hidrats de carboni, greixos insaturats, sals minerals,

Klaus Gaiser (esquerra) fundador de TOPAS i Charles H. Debal CEO

vitamines i aigua. Ens nodreixen i ens
aporten energia. No tenen colesterol
ni greixos saturats, es digereixen bé
i, si són procedents de l’agricultura
ecològica, en la seva producció es
respecta el sòl, l’aigua i l’aire, béns
públics, comuns, que no hauríem de
permetre que es contaminin per profit de la indústria càrnia.

Wheaty, el camí vegà
Des de 1993, l’empresa familiar Wheaty produeix a Alemanya
alternatives a la carn i al formatge
totalment veganes, amb un alt percentatge en proteïnes. Tots els seus
productes s’elaboren amb ingredients procedents de l’agricultura
ecològica, tenen certificació, estan
lliures d’oli de palma i sense organismes modificats genèticament.
Després de diversos viatges al
Japó, la Xina i Indonèsia, Klaus Gaiser va començar a manufacturar tofu
a finals dels setanta al seu retorn a

La mejor
alternativa
a la carne y Al queso

DE-ÖKO-003
Agricultura
UE / No UE

Alemanya. Moltes vivències i molta
experiència el va portar, amb la seva
dona, Sanni Ikola-Gaiser, a crear TOPAS, la marca precursora de Wheaty.
Després de molts anys gestionant
TOPAS, Klaus Gaiser ha deixat TOPAS
al seu gendre Charles Henry Debal,
que és el nou conseller delegat des de
l’abril d’aquest 2020. Klaus no està
lluny, ja que es dedica a la seva passió per la creació de nous productes.
Charles Henry té el cor de continuar
el creixement de l’empresa respectant els valors familiars i compartint
amb els consumidors la qualitat dels
productes.
L’empresa
segueix
creixent,
tant en plantilla com en varietat de
productes. Va passar de cinc empleats l’any 2000 a més de dos-cents a
l’actualitat. Entre els productes de
la marca es troben gran varietat de
salsitxes i embotits i formatges a
talls d’excel·lent sabor i qualitat nutricional.n

ALTO EN PROTEINAS
SIN AZÚCARES AÑADIDOS
HECHO EN ALEMANIA
EMPRESA FAMILIAR
100% Orgánico
y vegano

wheaty.com

www.semanabio.com
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No hi ha res més reconfortant
que l’olor que envairà la teva
casa al preparar aquests rotllets
de canyella. Suaus, esponjosos
i deliciosos, són perfectes per
prendre juntament amb una beguda ben calenteta. Una recepta
saludable apta per a tothom, ja
que és vegana i sense gluten, i
que segur es convertirà en una
de les teves favorites per als
mesos més freds.

Setmana
Beatriz Moliz,
Xef Vegana en Alimentació Saludable i Esportiva. www.beatrizmoliz.com
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RECEPTA

Cinnamon Rolls Vegans i
Sense Gluten

PREPARACIÓ: 15’
CUINAT: 20’
REPÒS: 1h

INGREDIENTS MASSA
• 1/3 tassa farina de civada sense
gluten Sol Natural
• 1/3 de tassa de farina d’ametlles (o
més farina de civada)
• 1 tassa farina de fajol Sol Natural
• Llevat sec (9 g)
• 1/4 culleradeta de sal
• 1/4 tassa beguda de civada
temperada Sol Natural
• 1/3 tassa sucre de coco Sol Natural
• 3 cullerades d’oli de coco Sol
Natural

FARCIT DE CANYELLA
• 2 cullerades de canyella Sol
Natural
• 1/3 tassa sucre de coco Sol Natural
• 1/4 tassa + 2 cullerades d’oli de
coco Sol Natural

COBERTURA
• 1 llauna de llet de coco Sol Natural
(en nevera des de la nit anterior)
• 1/4 de tassa de xilitol mòlt (per
aconseguir una textura similar al
sucre glass)

©Beatriz Moliz

Elaboració
1. Tempera la beguda de civada i
afegeix el sucre de coco juntament amb el llevat sec. Barreja
i deixa reposar 10 minuts. Afegeix a un bol gran la barreja de
farines amb la sal i reserva.
2. Afegeix a la barreja seca la beguda de civada amb el llevat i
l’oli. Combina i amb ajuda de
les teves mans treballa la massa durant al menys 10 minuts.
Tapa el bol i deixa reposar 1
hora.

3. En un bol a part, prepara el farcit de canyella i reserva.

iguals de beguda de civada i xarop d’atzavara -això els donarà
un preciós to daurat-.

4. Estén la massa amb ajuda d’un
corró en forma rectangular. Aboca la barreja de canyella per la
base i reparteix-la bé. Comença a
enrotllar la massa de baix a dalt
fins que s’acabi. Després talla-la
en porcions iguals i distribueix
cada rotlle en una safata apta per
a forn. Deixa reposar 15 minuts.

6. Mentrestant, prepara la cobertura
de coco. Treu de la nevera la llauna
i aboca en un bol només la part solidificada de la llet de coco. Afegeix
el sucre i amb ajuda d’unes varetes
bat durant un minut. Guarda a la
nevera fins que estiguin llestos els
Cinnamon Rolls.

5. Escalfa el forn a 180ºC. Col·loca
la safata i si vols envernissa els
rotlles amb una barreja a parts

7. Un cop estiguin llestos, deixa refredar uns minuts abans d’afegir
la cobertura i serveix.n
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Entrevista a David Torrelles,
President del CCPAE
Per què consumir ‘bio’?

Què diferencia un producte ecològic d’un de convencional?
Els aliments ecològics són uns
productes certificats sota normativa
europea que garanteixen uns estàndards de qualitat en tot el seu procés
de producció, elaboració, envasament i
comercialització. Els aliments vegetals
han estat produïts sota un sistema
de cultiu sense adobs o pesticides de
síntesi química, que fomenta la biodiversitat del sòl a través de diverses
tècniques com la rotació de cultius o la
lluita biològica contra els enemics de
les plantes. Pel que fa a la ramaderia,
aquesta es basa en un sistema que proporciona unes condicions de benestar
dignes, respectant al màxim les necessitats biològiques i de comportament
i respectant els cicles naturals; a més,
els animals de la ramaderia ecològica
tenen accés a pastures o patis, prenen
llet natural i només mengen pinso o
farratge ecològics. I finalment, pel que
fa a l’elaboració, els productes agraris
vegetals o animals transformats s’obtenen mitjançant tècniques que minimitzen la contaminació i les pèrdues
de propietats naturals, restringint l’ús
d’additius i auxiliars tecnològics.

setmanabio.cat

Optar pels aliments ecològics significa apostar per
una agricultura i ramaderia
respectuoses amb el medi ambient, per una alimentació de
qualitat que cuida la terra i les
persones. Hi ha cada vegada
més estudis que defensen que
els aliments bio són més respectuosos
amb el medi ambient, més nutritius i
amb més propietats organolèptiques.
Es tracta d’uns productes amb una
garantia de qualitat diferenciada que
ve donada per la seva certificació, que
avala el compliment de les normes
estrictes de producció ecològica de la
Unió Europea.
Què guanya la nostra comunitat
quan consumim productes ecològics?
Guanya un sòl més fèrtil, una pagesia local forta, una diversitat de producte de gran qualitat organolèptica i
confiança en un sistema productiu que
lluita contra el canvi climàtic i que ofereix uns aliments nutritius i que venen
avalats per una certificació europea
exigent.
Quin paper han de jugar el petit i
mitjà comerç?
Els minoristes tenen el repte de
ser la punta de llança del producte
ecològic i local, de qualitat, davant
de la gran distribució. Aquesta darrera ha fet molt per apropar l’aliment

bio a més capes de la
societat i ho continuarà
fent, però una societat que
vulgui apostar per la sobirania alimentària, un preu
just o uns aliments bons
i sincers, ha de cuidar el
comerç de proximitat, de
barri, botigues, mercats i
supermercats. El seu paper segurament sigui aquest: apostar
pel seu fet diferencial, és a dir, per
l’atenció personalitzada. El comerç
minorista fidelitza la clientela prescrivint els millors aliments per a les
cistelles de les nostres llars.
Què aporten accions promocionals com la Setmana Bio al consumidor i la ciutadania?
La Setmana Bio és una gran oportunitat per apropar més el món ecològic
a la societat catalana, en especial a
les famílies, tan al camp o les granges
com als centres educatius. La Generalitat de Catalunya va endegar aquest
projecte fa set anys i ha estat possible
gràcies a la implicació del sector, que
és qui organitza i ofereix les activitats
variades que podem veure en l’oferta
d’esdeveniments del web setmanabio.
cat. Enguany, esperem que se celebri
a la tardor, del 15 al 27 d’octubre,
amb les millors condicions possibles i
que aquesta edició suposi un cop més
l’oportunitat per a què més gent conegui quin sistema productiu de qualitat
certificada hi ha darrere i quanta gent
hi ha implicada en aquest món tan honest de l’ecològic.

Com poden les administracions
ajudar a potenciar el consum de productes ecològics? Què els agradaria
fer més?
Nosaltres com a entitat de control
i certificació, continuem demanant
una aposta governamental per fomentar, per una banda, les produccions, amb més ajuts a la conversió
i a la certificació; i, per l’altra, el
consum, actuant en fronts claus com
el de la publicitat institucional i els
menjadors públics, a més d’educar
en les primeres etapes educatives en
una bona alimentació sana, variada i
ecològica. Un altre aspecte essencial
és el de fomentar la recerca i investigació en producció ecològica, per
adoptar tècniques cada vegada més
eficients i augmentar-ne la productivitat. Cal anar cap a un Pla d’acció
potent amb pressupost com el del
període 2008-2012.
Segons un estudi recent, per
cada euro gastat en alimentació no
ecològica el cost per a la societat és
del doble (2€). Per què creu que no
puja l’estat els tipus impositius als
productes que, objectivament, fan
emmalaltir la població?
L’alimentació
ecològica
necessita un impuls però potser no
ha de venir castigant altres tipus
d’alimentació sinó pel convenciment del consumidor, i això ja està
passant. El creixement del bio és
imparable. Som present i futur de
l’alimentació.n

