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Els productes més nocius
per al medi ambient

Aliments que s’han d’evitar, pel bé del planeta
La nostra dieta té un impacte
evident en el medi ambient. Seleccionant els productes que comprem,
cuinem i consumim podem reduir
els danys que provoquem cada dia al
clima, els espais naturals, l’aigua o la
vida de la resta d’animals que habiten el planeta.
Si més no, el que podem fer és evitar o reduir el consum dels productes
més perjudicials:

Carn de bestiar boví
Com passa en tots els remugants,
la digestió de les vaques produeix
grans quantitats de metà, un dels gasos d’efecte hivernacle més potents.
Una vaca pot generar fins a 300 litres
de metà al dia.
La cria massiva de boví també
està associada en molts països amb
la desforestació. Els industrials de la

El lamentable liderat
d'impacte ambiental
ha de ser atorgat
a la producció
de carn de porc

123rf Limited©alexandarilich. Ànec nadó

carn poc escrupolosos fomenten la
crema de grans extensions de boscos
i selves, per exemple, a l’Amazònia,
per criar vaques i produir carn a baix
preu. Només es salvaria d’aquesta crítica la ramaderia ecològica extensiva.
La ramaderia i el pasturatge a petita
escala poden ajudar a mantenir les
poblacions rurals i l’equilibri dels hàbitats naturals.

Carn de porc
Si l’anàlisi se centra en la contaminació de l’aigua, especialment en
àmplies zones de Catalunya i la resta
d’Espanya, el lamentable liderat d’im-

pacte ambiental ha de ser atorgat a la
producció de carn de porc. Els purins
(residus orgànics) que es generen a
les granges porcines són difícils de
gestionar i en molts casos arriben a
l’entorn provocant contaminació per
nitrats de les aigües superficials (rius,
llacs) i subterrànies. La gran majoria
de zones de Catalunya en què hi ha
granges de porcs, per exemple, tenen
les seves fonts i pous contaminats i
inutilitzats per al consum humà.

Mantega, llet i formatge
La producció massiva de llet, mantega, nata, formatges i altres derivats

ALIMENTACIÓ
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Psyllium
Equilibri Natural,
de Sol Natural
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grassos de la ramaderia són la base de
moltes de les explotacions d’aquest tipus d’animals de granja. Les granges
que es construeixen en zones de gran
valor natural a partir de desforestació
són responsables de grans emissions
de gasos d’efecte hivernacle com el
diòxid de carboni (per la crema d’arbres) i el ja esmentat metà. També en
aquest cas, s’ha de reconèixer que la
ramaderia ecològica provoca impactes ambientals menys greus.

formen entramats en què proliferen
diverses formes de vida animal i vegetal. Si trobem al mercat crustacis
amb preus anormalment baixos podem sospitar d’una procedència tòxica, no només perquè poden tenir
el seu origen en zones llunyanes en
què s’apliquen pràctiques d’aqüicultura poc saludables sinó perquè poden estar vinculades a la destrucció
de la natura i la explotació laboral
infantil.

Oli de palma

Alvocat

En un país com el nostre (amb
oli d’oliva de bona qualitat al nostre
abast), l’oli de palma hauria de ser
un producte prescindible. A escala
global és més difícil perquè l’oli que
s’extreu de la palma Elaeis guineensis
és el segon més consumit del món
(després de l’oli de soja). Una part important d’aquests cultius han suposat
la destrucció de grans zones forestals
i la desaparició d’hàbitats naturals
d’espècies tan importants i singulars
com els orangutans, com continua
passant a Malàisia i Indonèsia.

En alguns països, Mèxic, per
exemple, la producció de l’alvocat
s’ha convertit no només en un problema ambiental (ocupació del sòl,
sobreexplotació dels aqüífers...) sinó
també en motiu de greus conflictes
socials, violència i explotació humana. En una visió ambiental àmplia,
l’alvocat també pot ser considerat
com el paradigma dels cultius amb
una greu petjada de carboni, degut
a que bona part del consum es porta
a terme a milers de quilòmetres del
punt de cultiu. També es podria dir
el mateix d’una llarga llista de fruites
tropicals (pinya, mango, kiwi i fins i
tot el plàtan).

Gambes, llagostins
i similars
En general no demanem informació sobre l’origen dels productes
que consumim. En el cas dels crustacis aquesta informació és molt important si estem preocupats per la
supervivència d’ecosistemes de gran
valor i fragilitat com els manglars. La
captura massiva de llagostins a Tailàndia (tercer exportador mundial de
productes pesquers) suposa des de fa
anys la destrucció de grans extensions d ’aquestes àrees costaneres en
les quals els arbres i les seves arrels

Foie (foie gras)
Si la nostra preocupació ambiental es centra en la defensa del benestar animal és evident que el més
radical i efectiu que podem fer és
deixar de menjar carn i productes
associats o derivats. Si no estem convençuts de passar-nos al veganisme,
almenys, el que podem fer és rebutjar
rotundament aliments carnis associats a pràctiques com l’engreix forçat
d’ànecs i oques. El paladar humà és

realment adaptable a la
diversitat cultural, però,
vist fredament, menjar el
fetge malaltissament gras
d’un au atapeïda a la força
-durant mesos- d’un menjar de dubtosa qualitat no
hauria de venir-li de gust
a ningú.
A més de rebutjar o reduir al màxim els productes indicats, podem posar
en pràctica altres consells
que també ajuden a l’entorn:
1. Tenir una alimentació
basada principalment
o exclusivament en
aliments d’origen vegetal.
2. En el cas de consumir
carn, reduir al màxim
possible el consum de
carn vermella i productes processats a base de
carn.
3. Preferir aliments locals
(produïts a prop del
punt de consum) i de
temporada.

El Psyllium, originari d'Àsia, és la
clofolla molta de la llavor de Plantago Ovata.
El resultat és una fibra soluble
amb una elevada capacitat d'absorció molt beneficiosa per a la
salut en general.
Entre les seves propietats destaca
la de regulador del trànsit intestinal, alleujant tant el restrenyiment com la diarrea.
També és ideal per a ajudar a controlar el pes, ja que crea sensació
de sacietat.
• Sense gluten
• Vegà

Certificat:
Ecològic (Euro Fulla)
Marca:
Sol Natural
www.solnatural.bio
Distribució:
Vipasana Bio, S.L.

4. Reduir el malbaratament d’aliments.
5. Consumir peix només
si procedeix de reserves o producció sostenible d’aliments.
6. Limitar al màxim els
aliments i begudes amb
sucres afegits. 

Recomanat per

www.masterorganic.es
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Isidre Martínez,
Enginyer Agrònom|bio@bioecoactual.com

La cria dels porcs
Parlar de cria de porcs és parlar
de quelcom molt antic. Els ancestres
dels porcs actuals procedeixen de les
illes del sud-oest asiàtic, d’on es van
estendre per tota Euràsia. Els especialistes parlen dels primers episodis de
domesticació dels porcs a principis
del Neolític. Des del Creixent Fèrtil,
que és com es coneix la zona del Pròxim Orient on començà la revolució
neolítica, els porcs van arribar a Europa de la ma dels pobles responsables

Els pagesos que hi
participen ho fan
llogant les seves
granges i dedicant
poques hores de feina
poc especialitzada,
per un sou
a final de mes

de portar-nos l’agricultura i la ramaderia fins les nostres terres.
Sembla ser que els primers porcs
vivien en un estat de semi domesticació, buscaven el seu menjar en els
boscos i retornaven a l’assentament
humà al vespre. Amb el progrés de
les cultures agropecuàries, els porcs
es van deixar a càrrec d’un pastor que
els vigilava. A mesura que els assentaments humans van anar creixent
i van començar a escassejar les pastures, els ramaders van començar a
mantenir els porcs en corrals, incorporant a la seva dieta verdures i deixalles de la taula.
En determinades zones i cultures,
inicialment pel seu caràcter sagrat,
no es podia consumir carn de porc.
En altres, com en l’Imperi Romà, un
cop van aparèixer les primeres carnisseries, la carn més cobejada era la del
porc, atès l’existència de tabús relacionats amb el consum de carn de vaca
i de cavall. Del porc també s’obtenia
el llard, que es podia conservar salat.

ALIMENTACIÓ
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Durant el procés colonitzador del
continent americà, els porcs van tenir molta importància, tot i que sense el protagonisme d’altres animals.
L’activitat militar dels “descobridors”
castellans es sustentava, en bona mesura, en la carn dels porcs de les porcades que criava la soldadesca.

A finals del segle XIX i principis
del XX, amb la revolució industrial, es
van desenvolupar moltes indústries
de producció en massa. El nombre de
persones ocupades en l’agricultura va
començar a disminuir en la mateixa
mesura que més gent s’ocupava en
la indústria. El descobriment de les
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VOLEM CUIDAR EL PLANETA
PER DEIXAR-LO TAL COM ERA
L’envàs que desapareix
DISPONIBLE PRÒXIMAMENT
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vitamines i el seu paper en la nutrició animal, a principis del segle XX,
va conduir als suplements vitamínics,
que van permetre criar pollastres en
interiors. El descobriment de antibiòtics i vacunes va facilitar la cria de
bestiar en major nombre, al reduir les
malalties.
Així doncs, en un moment donat, la cria de porcs passa d’un
sistema a petita escala, més o
menys extensiu, sovint associat a
un esquema d’economia circular
i reaprofitament, a un sistema intensiu de producció industrial, on
els animals es mantenen en instal·lacions tancades, amb un gran
nombre d’animals sotmesos a unes
condicions d’estrès continu. Són
molts els factors estressants en la
vida d’un porc de cria intensiva
que afecten el seu benestar, com
el naixement, la castració, el deslletament, l’amuntegament, la manca
d’espai, la calor (els porcs no tenen
glàndules sudorípares i no es poden
refrescar), l’alimentació desequilibrada, l’embarcament, transport i desembarcament a l’escorxador i, per
descomptat, la seva mort, per citar-ne
només els mes evidents.

La manca de
testimonis directes
és una de les
necessitats d’aquesta
industria incòmode

Tot i que pensem en la cria de
porcs com una activitat agrària, en
realitat es tracta d’un sector molt
industrial, on el paper del “ramader” és molt limitat. Aquest tipus de
ramaderia es produeix de forma absolutament deslligada de les terres
de conreu i de les zones rurals on
es desenvolupa, que només acaben
sent una receptacle per les immenses
quantitats de purins o excrements líquids que produeixen els animals en
aquest tipus de granges de producció,
amb tots els conseqüents problemes
de contaminació de sòls i aigües per
l’excés de nitrats i altres substàncies
presents en les dejeccions.
El sector porcí intensiu s’ha desenvolupat en base del que es coneix com
un sistema d’integració, on les grans
empreses integradores controlen
tota la cadena, des de l’origen dels
animals, que potser fan milers de
quilometres fins a les granges d’engreix, seguint per la importació,
fabricació i distribució del pinso
fins a les granges, l’atenció veterinària, i fins el (eufemísticament
anomenat) sacrifici, transformació
i comercialització. Els pagesos que
hi participen ho fan llogant les seves
granges i dedicant poques hores de
feina poc especialitzada, per un sou
a final de mes, sempre que l’empresa
integradora, en funció de la situació
de mercat, vulgui portar-los animals.
Aquesta cria de porcs intensiva no
es realitza prop de les grans ciutats,
en polígons industrials, que és on tindria més sentit a nivell econòmic, només perquè ningú vol tenir una ins-

123rf Limited©Chayakorn Lot

tal·lació d’aquest tipus a prop de casa
seva, sentir l’olor de milers de porcs
amuntegats i els seus crits. Per aquest
motiu, les macropocilgues segueixen
“camuflades” en zones rurals, mantenint la seva fantasia d’activitat agrària, lluny de tothom, tancades i barrades, i en mans d’empreses centrades
en el profit econòmic, que ens venen
la idea de porquets feliços i saludables, en l’habitual publicitat de factoria Disney que s’utilitza en la venda
dels productes carnis.
L’anomenada Espanya buida és el
penúltim paradís d’aquest sector, ja
que la manca de testimonis directes
és una de les necessitats d’aquesta
industria incòmode, però necessària,
d’un sistema alimentari basat en un
excessiu consum de carn industri-

alment produïda, que lluny de integrar-se en el territori i formar part de
la solució, segueix sent un dels seus
grans problemes.
I per no arribar al final d’aquest
conte sense la moralina, fixem-nos en
els responsables d’aquesta situació.
Com ja s’ha dit, la responsabilitat
directa rau en una indústria voraç,
centrada en els guanys. Però també
en uns consumidors que no volen
saber gairebé res del que envolta
a l’acte alimentari. I en una classe
política que no té la valentia necessària per evitar aquests excessos,
tapant les vergonyes amb normes
del que anomena “benestar animal”,
pensades pels grans “lobbies” carnis.
Un altre sistema és possible. 

ALIMENTACIÓ
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CUINA

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

Iván Iglesias,
Xef i professor de cuina vegana

Eines i estris de cuina
Probablement, la cuina sigui el
lloc de la casa per al que més eines
s’hagin desenvolupat. Abatedors, cocció al buit, deshidratació, esferificació... i és que la cuina avança, a l’igual
que tot.

Vigila la presència
de tefló o que els
plàstics estiguin
lliures de productes
tòxics com el
bisfenol-A (BPA)
o els ftalats

Però no totes aquestes eines són
tan necessàries per a cuinar bé i bo en
la nostra pròpia casa, a continuació
repassem les 5 eines imprescindibles
en qualsevol cuina.
• Joc de ganivets: al menys un de
gran de cuina per tallar i un altre
petit per pelar seran necessaris.
Procura tenir-los sempre a punt,
esmolats i sense trencaments en
la fulla ja que faran que el tall sigui menys fiable i correràs perill
de tallar-te. Un bon pelador podria
resultar molt còmode per pelar
verdures o fruites de manera ràpida i sense desaprofitar res.

em de tenir problemes per cuinar
pràcticament tot el necessari. Recorda utilitzar sempre espàtules o
eines que no ratllin la superfície
per allargar la seva vida útil. Quan
els aliments comencen a enganxar-se, és possible que el recobriment antiadherent s’hagi desprès
i es comencin a desprendre tòxics
que acabin en el menjar.

• Batedora: hi ha molts models i
marques diferents. Tot i que les ba-

A l'hora de triar
les nostres eines
o estris de cuina
cal fixar-se
en els materials
de fabricació

123rf Limited©kosmos111

tedores de got, tipus americanes,
són cada vegada més freqüents
per la seva potència i capacitat, si
només pots triar-ne una, la de got
o la de braç de sempre, la segona
és més versàtil. Encara que personalment crec que una batedora de
got potent marcarà la diferència
en les teves cremes, purés i salses.

trossejar, però sense arribar a fer
puré, és clau per picar verdures
o barrejar ingredients de manera
ràpida i neta. Com amb la majoria
d’eines mecàniques, la potència
és la característica principal en la
qual haurem de fixar-nos si no volem que el motor es cremi quan el
treball sigui una mica exigent.

• Picadora: un processador de cuina, la funció del qual és picar o

• Paelles: amb dues paelles, una
gran i una altra petita, no haurí-

• Cassoles: a l’igual que les paelles,
dues cassoles de diferents mides
són el mínim i indispensable per
a cuinar tot el que et passi pel cap.
A l’hora de triar les nostres eines o
estris de cuina cal fixar-se en els materials de fabricació. Vigila la presència de tefló o que els plàstics siguin
aptes per emmagatzemar menjar i
que suportin bé el contacte amb l’
escalfor, que estiguin lliures de productes tòxics com el bisfenol-A (BPA)
o els ftalats, ja que poden passar als
nostres aliments amb facilitat. 

ALIMENTACIÓ
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• Una crema de cacauet
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Miriam Martínez Biarge, Metge Pediatre,
www.mipediatravegetariano.com|miriam@mipediatravegetariano.com

Menjar en família
Menjar no és només la manera
d’alimentar-nos sinó un dels actes socials més importants de l’espècie humana. Des que en tenim constància, els
humans hem menjat acompanyats, bé
amb la família, o amb altres membres
de la tribu o de la comunitat. Menjar
tot sol només passava en circumstàncies excepcionals, com en viatges en
solitari, presoners o ermitans. No obstant això, en la societat actual, cada
vegada més gent viu sola, i menjar tot
sol ja es veu com una cosa normal.
Hem adquirit el costum de donar
el menjar als nadons a soles, separats
de la resta de la família. Això ens pot
semblar pràctic i eficient quan estem
molt ocupats, perquè tota la nostra
atenció està centrada en el nadó, triguem menys i notem que el nadó
menja millor i més ràpid.
No obstant això, per als nadons,
menjar amb la resta de la família té
molts avantatges:
• Poden imitar i aprendre millor

com mastegar i empassar.
• Veuran la varietat d’aliments a la
taula com una cosa natural, encara
que de moment no mengin de tot.
• Aprenen que el menjar és un acte
social i plaent.
• No reben tanta pressió per menjar. El nadó és un membre més de
la família, no el protagonista. És
més fàcil que mengi segons la seva
gana real.
Les nenes i nens més grans, que
mengen acompanyats, tendeixen a
menjar més a poc a poc i a sentir-se
satisfets abans, el que ajuda a prevenir
el sobrepès. És molt més probable que
acceptin menjar aliments nous si els
veuen una vegada i una altra a la taula
familiar. A més, és la millor manera
que aprenguin a preparar menús equilibrats, especialment si, a més de compartir la taula, col·laboren a la cuina.
Quan el menjar es porta a terme
en un ambient relaxat i distès, aquesta tranquil·litat permet a molts nens
obrir-se i compartir les seves pors i

ALIMENTACIÓ

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

123rf Limited©Graham Oliver

preocupacions d’una forma més espontània i natural.

un ritual que estreny llaços familiars
i promou la salut emocional.

Mantenir una conversa atenta i
respectuosa durant els àpats ensenya
als nens a escoltar als altres, a parlar
amb confiança en si mateixos i a ser
escoltats, el que els facilita ser capaços
per parlar millor en públic, en altres
contextos.

Tot i que la voràgine de la vida moderna ens faci creure que no tenim
temps per menjar junts, qualsevol ocasió en què ho fem, fins i tot si només
és possible durant el cap de setmana,
té tants beneficis que compensa de sobres el temps extra que li haguem de
dedicar. No ens oblidem de transmetre als nostres fills l’immens valor de
menjar en família. 

Tenir dinars o sopars especials (per
exemple, el “divendres de pizza”) és

ALIMENTACIÓ
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Tècnica Superior en Dietètica|rrpilar.bcn@gmail.com
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RECOMANAT PER

Dieta keto: avantatges i riscos de la dieta cetogènica
Últimament em pregunten molt
sobre la dieta cetogénica o keto i,
encara que jo personalment no l’he
posat en pràctica, sí que és cert que
un sector de la comunitat científica
ha estat força dedicada a provar els
seus efectes i ja tenim unes quantes
coses que poden dir-se d’aquest tipus
d’alimentació.

dieta cetogènica (ovo-lacto-vegetariana) són:

En primer lloc, vegem en què
consisteix. De manera resumida, es
tracta d’una dieta que redueix dràsticament la quantitat de carbohidrats,
i no podrà superar els 30-50 g / dia
i, en canvi, s’augmenta notablement
el consum de greixos: més o menys
el 75% del plat haurien de pertànyer
a aquest macronutrient.
L’efecte principal d’aquest tipus
d’alimentació és reactivar el metabolisme del greix com a substrat energètic i limitar la glucosa en sang. La
menor dependència de l’aportació
de sucre constant, tan característic
de la dieta occidental i moderna,
ens allunya, d’aquesta manera, del
que es coneix com les “malalties de
l’opulència”: obesitat, hipertensió,
diabetis tipus 2, aterosclerosi i dislipèmies.

Beneficis d’aquest tipus
d’alimentació
• Millora la sensibilitat a la insulina. La restricció de carbohidrats
fa que no es produeixin pujades i
baixades de glucosa, reduint l’alli-

123rf Limited©thitarees

berament d’insulina i afavorint
nivells d’energia més estables.
• Millora el perfil lipídic. S’ha vist
que després del període de dieta
cetogénica, baixa el colesterol total, augmenta el colesterol HDL i
es redueixen els triglicèrids.
• Rebaixa la inflamació i l’estrès
oxidatiu. Es redueix la producció
de radicals lliures i augmenten
els enzims antioxidants, afavorint la disminució de l’estat inflamatori.
• Augmenta el rendiment esportiu.
La dieta keto és capaç de mantenir la massa muscular amb quantitats més baixes de proteïna.

• Genera molta sacietat i ajuda a
millorar la composició corporal.
La dieta cetogènica es presenta
com una eina terapèutica en patologies com la candidiasi crònica,
l’epilèpsia (de fet, en els anys 20 ja
s’utilitzava com a tractament anticonvulsiu), l’autisme, malalties neurodegeneratives com el Parkinson o
l’Alzheimer, etcètera.

De quins aliments parlem
i quins són els riscos
de la dieta keto
Els aliments representatius d’una

• Verdures, tot i que dins d’aquest
grup caldrà vigilar la càrrega glucèmica. Haurem de moderar el
consum de pastanagues, ceba i
porros, per exemple. En canvi, les
de fulla verda o les crucíferes són
aliments que poden estar presents
en cada àpat.
• Fruites baixes en carbohidrats
com els fruits vermells o el coco.
• Ous, lactis fermentats.
• Greixos com l’oli d’oliva verge,
fruits secs, llavors, alvocat, oli de
coco, mantega.
• Espècies. La canyella ens ajudarà
a endolcir i alhora regular els nivells de glucosa.
• Begudes com aigua, aigua amb
gas, cafè, infusions, te.
No formaran part del menú keto:
els tubercles i arrels (moniato i patata tenen un alt contingut en carbohidrats), unes quantes fruites (poma,
pera, kiwi, pinya, mango, raïm, plàtan), els cereals i els llegums.
En una dieta cetogènica s’ha de
controlar la correcta aportació d’electròlits, ja que, al buidar ràpidament les
reserves de glucogen, també es perd
molta aigua i, amb ella, els minerals.
La meva recomanació és realitzar-la de la mà d’un especialista que
valori pertinència, durada i necessitat de suplementació. 
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Mercedes Blasco, Nutricionista, Màster en Nutrició i salut
bonavida099.blogspot.com|Facebook: Sonrisa vegetariana

Dolços i saludables
Molts menjars que prenem contenen sucres afegits i provoquen una
addicció al dolç que impedeix apreciar el seu sabor original. Però hi ha
una gran gamma d’aliments que són
dolços de forma natural. Són la millor opció per gaudir d’aquest sabor
d’una manera saludable. Educar el
sentit del gust permet distingir l’àmplia subtilesa de les seves aromes.

és recomanable prendre’ls sempre
integrals, per gaudir de la seva fibra,
germen, vitamines, minerals, antioxidants, àcids grassos i proteïnes.
S’usen en grans, flocs, farines, sèmoles o germinats.

Fruita seca: Dàtil, figa seca,
prunes i panses, orellana de préssec i d’albercoc, fruita i baies dessecades. La seva alta concentració en
sucres ve acompanyada de valuosos
nutrients i fibra. És molt nutritiva i
apropiada en una dieta equilibrada.
S’usa en nombrosos plats i postres.
Presa amb moderació serveix com
llaminadura saludable.

orgànica, fibra, vitamines i antioxidants. Convé prendre’n de 3 a 5 racions diàries.

Tot tipus de fruita fresca: El seu
suau sabor dolç disminueix el desig
de prendre altres productes edulcorats. Contenen un petit percentatge
de sucres naturals, però acompanyats d’una gran quantitat d’aigua

Hortalisses dolces: pastanaga, remolatxa, carabassa, moniato, ceba,
albergínia. Els seus carbohidrats es
caramel·litzen amb el rostit o la cocció. Contenen fibra, vitamines, minerals, antioxidants i aigua orgànica.

123rf Limited©handmadepictures. Albercoc
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Bolleria
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o Berenar
Saludable

H.L.T, S.A. C/Lago Carucedo, 3 pol. ind. Cobo Calleja . 28947 Fuenlabrada (Madrid)
t. 916 42 15 37 / 28 f. 916 42 32 03 www.elhornodelena.com www.hltsa.es

Cal destacar la delicadesa d’aquesta
dolçor aromatitzada amb el gust de
cada un. Algunes fins i tot es fan servir en rebosteria.
Cereals: fajol, arròs, civada, ordi,
sègol, espelta, blat de moro, mill,
quinoa, blat. És el grup d’aliments
que més midons aporta a la dieta.
Són la base de pans i rebosteria, però

Espècies dolces: comí de prat,
anís estrellat, canyella, cardamom,
gingebre, vainilla, ratlladura de taronja o llimona. Són grans aliades
de la cuina sense sucre. S’usen com a
condiment ja que els seus penetrants
sabors realcen aliments i fan oblidar
l’obsessió pel dolç. Són insubstituïbles
en begudes, refrescos, infusions i tes.
Plantes aromàtiques: Anís verd,
menta, fonoll, melissa, regalèssia.
Són fàcilment cultivades en el nostre
clima. Aporten una agradable varietat de sabors i perfums, que substitueixen el sabor dolç. Milloren qualsevol beguda o postres. Especialment
l’estèvia és una planta i un edulcorant natural i saludable, que serveix
per endolcir qualsevol aliment, sense
afegir sucres. 
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Núria Arranz, Laura I. Arranz,
Enginyera tècnica industrial,Tecnòloga d'aliments Farmacèutica - Nutricionista

www.gananutricion.es
info@gananutricion.es

Covid-19 i seguretat alimentària
El subministrament d’aliments és
una activitat essencial que, en el marc
d’una situació sense precedents com
és la pandèmia de Covid-19, s’ha de garantir, assegurant l’accés a suficients
productes alimentaris i, per descomptat, sempre d’una forma segura.
L’EFSA (Autoritat Europea de Seguretat Alimentària) indica que no hi
ha proves que els aliments puguin ser
una font o una via de transmissió probable de virus SARS-CoV-2 causant de
la malaltia Covid-19. No obstant això,
tot i que no és una via de transmissió molt freqüent, no es pot descartar
la propagació a través de superfícies
contaminades amb virus. Els coronavirus generalment poden arribar
a les superfícies a través d’una persona infectada esternudant, tossint,
fins i tot simplement parlant directament sobre elles, i romandre actius
durant un temps. Diversos estudis
han demostrat que el virus causant
de la Covid-19 pot sobreviure fins
a 72 hores en superfícies de plàstic
i acer inoxidable, unes 4 hores en

ple, el seu pla de neteja i desinfecció
es veurà modificat augmentant la freqüència de les accions i possiblement
canviant algun dels desinfectants utilitzats. No tots els desinfectants són
vàlids per a l’eliminació de la SARSCoV-2, causant de Covid-19, de manera que el Ministeri de Sanitat ha creat una llista de virucides autoritzats
a Espanya per a ús ambiental, en la
indústria alimentària i en la higiene
humana. En ells es basen els productes desinfectants que han demostrat
eficàcia enfront del virus.
123rf Limited©5second

superfícies de coure i fins a 24 hores
en cartró.
La indústria alimentària ja compta amb els sistemes d’autocontrol
habituals que garanteixen la posada
al mercat d’aliments segurs. Aquests
sistemes són vàlids per a la situació
actual ja que estan dissenyats per evitar la contaminació de l’aliment per

qualsevol patogen, de manera que
evitar la contaminació de l’aliment
pel virus responsable de Covid-19
entra també dins dels seus objectius
generals. S’hauran d’adoptar algunes
mesures addicionals o adaptar els
seus procediments, per a la protecció dels seus empleats i mantenir la
seguretat dels aliments que posen a
disposició de la població. Per exem-

ALIMENTACIÓ

En els comerços, els consumidors,
també han de tenir un paper actiu en
aquesta situació per protegir-se i protegir els altres. Un cop al comerç, només s’han de tocar els aliments que es
vagin a adquirir i reduir al màxim el
contacte amb superfícies que toquen
moltes persones (mostradors, tiradors de les portes, diners, etc.). L’ús
de guants no és recomanat en general, perquè si no es fa un ús adequat,
rentant les mans freqüentment o aplicant gel desinfectant, poden ajudar a

ALIMENTACIÓ

Elaborat pel nostre mestre utilitzant un antic
mètode artesanal derivat del saber fer ancestral japonès,
cada Miso Danival té la seva pròpia personalitat:

El miso d'ordi i el miso d'arròs
tenen notes aromàtiques
salades i molt de cos,
fermentats entre 6 i 12 mesos.

Delicioses postres de cànem
Sense lactosa

100% vegetal

El caprici vegetal per a qualsevol
moment del dia

RIQUES EN
El Miso Blanc té una
textura i sabor suau amb notes
de sabor dolces. Fermentació
de 4 a 7 dies.

Fabricat a França. Soja ecològica francesa.
Sense additius (sense alcohol, sense sucres afegits).

Secrets i beneficis del cànem

¿ S abies que? El cànem és una llavor petita molt
resistent, idònia per al cultiu ecològic. La planta
necessita poca atenció i és respectuosa amb la
biodiversitat. A més, s’utilitza la planta sencera!

DANIVAL - Le Moulin d'Andiran - 47 170 ANDIRAN ( FRANCE ) - Tel : +33 (0)5 53 97 08 52
Distribuït per Biogran
AF Pagina SOJADE_BioEco 125x160 - Can�amo + Bueno y Vegano - CATALAN.indd 1
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propagar la infecció al generar una
sensació de falsa protecció. No obstant això, per a la població en general
es recomana l’ús de guants d’un sol
ús sempre a la zona d’autoservei d’aliments sense envasar, com les fruites i
les verdures, que s’han de manipular
amb guants que seran rebutjats immediatament en papereres amb tapa
d’accionament amb pedal.
A la recepció de matèries primeres en la indústria i en el cas del
consumidor, a l’arribar a casa amb
la compra, per evitar que un envàs
que pogués estar contaminat arribés
a infectar a la persona que ho està
manipulant, aquesta ha d’extremar
les mesures de higiene amb el rentat
de mans regular i evitant sempre tocar-se la cara amb les mans. A més,
abans de guardar els aliments, sempre que sigui possible, s’eliminarà
l’embalatge exterior (prestant atenció a la informació clau com a data
de consum preferent o de caducitat).
Quan no és possible rebutjar l’envàs
exterior, com pot ser el cas d’envasos
de vidre, plàstic o llaunes, poden netejar-se amb aigua i sabó.

En el cuinat, les normes habituals
per evitar intoxicacions alimentàries,
segueixen sent vàlides per no generar un risc addicional. La higiene de
mans abans, durant i després de la
manipulació d’aliments és essencial. Sempre després de manipular aliments crus, tossir o esternudar i després d’haver realitzat altres accions
com agafar el telèfon, tocar les escombraries o anar al lavabo. El rentat de
mans i la neteja de les superfícies i
estris, ens garanteix una correcta higiene en la preparació dels aliments
i prevé la contaminació creuada. Les
fruites i verdures han de rentar-se, i
desinfectar les que hagin de ser consumides en cru i sense pelar. Es poden utilitzar productes desinfectants
específics, seguint sempre les instruccions d’ús de fabricant. En cas d’utilitzar lleixiu ha d’estar etiquetat com
“APTE PER A LA DESINFECCIÓ D’AIGUA DE BEGUDA” i seguir les instruccions, segons l’etiquetatge.
Els aliments que hagin de ser
cuinats amb un tractament tèrmic,
han d’estar cuinats completament,
arribant a unes temperatures de coc-
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ció superiors a 65 ° C al centre de
l’aliment. A aquestes temperatures,
s’aconsegueix eliminar el virus i altres patògens. En el rentat de la vaixella, coberts i altres estris de cuina,
és recomanable l’ús de rentavaixelles
a temperatures superiors a 60ºC per
eliminar qualsevol risc. I a les aigües de consum, l’actual tractament
de desinfecció assegura un adequat
nivell de protecció, sent segura per
beure, cuinar i per a ús higiènic, així

com per a la indústria en l’elaboració
d’aliments.
Amb tot això, no oblidem que el
rentat de mans segueix sent una de
les millors eines de protecció i hem de
fer-ho, tal com recomana l’OMS, amb
aigua i sabó, fregant bé les dues mans
durant 40-60 segons. Aquesta és la manera més efectiva d’evitar la transmissió de virus en el context del manipulat
d’aliments per part del consumidor. 

Nota: Aquest article està dirigit al consumidor i és merament informatiu i no exhaustiu degut a la seva extensió limitada.
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DELICIOSAMENT
XOCOLATEJAT
T’encanta la xocolata? Doncs estigues a l’aguait!
Ja t’agradi més amb llet o més aviat negra, comença
el dia amb el Krunchy SUN Xocolata Negra i Avellanes
o el Krunchy SUN Xocolata de Barnhouse i podràs
gaudir d’una vertadera experiència de xocolata pel
dematí.
No t’agrada quan és massa dolç? Prova el Krunchy
Joy Cacau! Un plaer de xocolata al 100% amb un
30% menys de sucre. Deliciós!

e
sensde
oli ma
pal
BARNHOUSE.DE
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RECEPTA

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

Iván Iglesias,
Xef i professor de cuina vegana

Fricandó de seitàn
El seitàn és un dels ingredients vegetals més versàtils que podem trobar.
S'elabora a partir de gluten i té una
consistència ferma que permet substituir la carn en gairebé qualsevol tipus
de recepta.
Tant en làmines per fer filets, en
trossos per a un estofat o ragout o senzillament picat o ratllat per elaborar
una bolonyesa, el seitàn és una veritable carn vegetal.

DIFICULTAT: BAIXA
TEMPS : 10’ PREPARACIÓ
30’ COCCIÓ

INGREDIENTS (2 racions)
• 250 gr. de seitàn.
• 1 ceba.
• 2 grans d'all.
©Estela Nieto

• 2 cullerades d'oli d'oliva.
• 1 tomàquet madur.
• 300 gr. de bolets variats.
• 20 ml de vi blanc.
• 12 ametlles torrades.
• 2 fulles de llorer.
• 400 ml de brou vegetal.
• 1 cullerada de julivert fresc picat.
• Farina per arrebossar.
• Sal al gust.

Elaboració
Començar per tallar el seitàn a
filets fins i enfarinar-los lleugerament. Fregir en una paella amb l'oli
d'oliva fins que es daurin. Retirar de
la paella i reservar per després.
Picar la ceba en brunoise o daus
d'uns 3 mm de gruix. Ofegar en la
mateixa paella dels filets de seitàn
juntament amb una mica més d'oli

si cal fins que quedi translúcida. Incorporar els grans d'all picats i continuar ofegant.
Quan la ceba estigui tendra i comenci a daurar-se, afegir el tomàquet ratllat i deixar que es cuini durant 4 minuts.
Incorporar els bolets i cuinar
fins que es comencin a estovar. Afegir el llorer i el vi blanc i deixar que

s'evapori l'alcohol.
Col·locar els filets de seitàn a la
paella, incorporar el brou vegetal i
cuinar fins que la salsa tingui una
consistència lleugerament espessa.
Picar amb un morter les ametlles
torrades deixant-ne alguns trossos
més sencers i afegir aquesta picada
a la paella. Decorar amb el julivert
fresc picat.
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Cúrcuma
LLET DAURADA

Novet at !

Proveu la Cúrcuma Llet Daurada!
La Llet Daurada té el seu origen en la medicina ayurvèdica i és coneguda per contribuir al benestar de cada individu. SONNENTOR ha reinterpretat la recepta original de l‘Índia i ha creat
la Cúrcuma Llet Daurada, una barreja d‘espècies que es fa més agradable mitjançant l‘addició
de vainilla o gingebre i que es pot utilitzar immediatament. Només cal afegir una cullereta
(aprox. 2 grams) de Cúrcuma Llet Daurada a 200 ml de llet o llet vegetal (per ex. arròs o
soja), escalfar-la a foc lent i endolcir-la al vostre gust.
SONNENTOR li recomana provar la Cúrcuma Llet Daurada també en fred. Gaudiu la Cúrcuma
Llet Daurada - una beguda rica i saborosa d‘origen antic en qualsevol moment!

www.sonnentor.com
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LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES
ALIMENTACIÓ / CEREALS

Krunchy Joy Cacau,
de Barnhouse

imprescindible

Un crunchy xocolatejat però sense xocolata? El Krunchy Joy Cacau
de Barnhouse és exactament això.
Aquest musli cruixent s'enforna amb
el millor cacau pur i molt poc sucre
- just el necessari perquè les aromes
del cacau es desprenguin. Un plaer
intens amb un 30% menys de sucre
que en els altres mueslis cruixents.
Preparat amb ingredients naturals,
curosament seleccionats.

ALIMENTACIÓ / SUPERALIMENTS

Espirulina
Energia i Vitalitat,
de Sol Natural

Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
Vegà
Marca: Barnhouse | www.barnhouse.de
Empresa: Barnhouse Naturprodukte
GmbH

ALIMENTACIÓ / LLAVORS

Vitaseeds de Cànem
Pelades Bio,
de El Granero Integral

nou

Les llavors perfectes. Són una font
de proteïna 100% vegana, amb un
alt contingut en minerals i fibra.
A més d'aportar-nos Omega 3 i
6, aquestes llavors són una ajuda
perfecte per portar una alimentació equilibrada.

Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
Marca: El Granero Integral
www.elgranero.com
Empresa: Biogran S.L.
www.biogran.es

imprescindible

L'espirulina és una alga blava coneguda per la seva capacitat energitzant, i gràcies a la seva aportació en
aminoàcids i minerals, és molt beneficiosa per a recuperar-se de la fatiga, en casos d'anèmia i de desgast
físic. A més, el seu alt contingut en
clorofil·la ajuda a combatre radicals
lliures i a eliminar toxines i metalls
pesants. Sens dubte, una gran aliada per a la primavera. Sense gluten.
Vegà. 2 formats: en pols o tauletes.
Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
Marca: Sol Natural
www.solnatural.bio
Distribució: Vipasana Bio, S.L.

ALIMENTACIÓ / REFRIGERATS

Estil Grec natural
sense sucre 400g,
de Sojade

nou

Garantit sense gluten. 100% Vegetal i 100% Ecològic. Ingredients:
Suc de soja* 99% (aigua, llavors de
soja* 12,5%), textura: pectina, fermentes seleccionats. *Procedent
de l'agricultura ecològica. Sojade
ens permet gaudir del millor del
món vegetal: la qualitat i l'origen
dels ingredients garanteixen productes apetitosos que respecten el
medi ambient.
Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
Sense OGM | Vegà
Marca: Sojade | www.sojade-bio.es
Empresa: Triballat Noyal

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
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CERTIFICADORA
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El llibre de la cosmètica natural Tot el que ens dona
Tot el que necessites saber sobre la cosmètica el contacte humà
natural i bio (Ediciones NED, 2021)
Els periodistes especialitzats en alimentació, fitoteràpia i salut natural,
Claudina Navarro, Manuel Núñez i
Jordi Cebrián són els autors d’aquesta
obra exhaustiva i divulgativa sobre els
perills de confiar la cura de la nostra
pell, cabells, protecció solar, etc. en
productes de la indústria cosmètica

extractiva, majoritàriament derivats
del petroli, insostenibles i nocius;
així com informar sobre les alternatives naturals de productes certificats o
d’elaboracions pròpies, per a les que
aporten 80 receptes senzilles.
Seguint el curs de la història i de
l’evolució de les necessitats cosmètiques, el llibre explica com al segle
XX es va arribar a un boom dels productes cosmètics i al seu ús massiu.
Les reaccions al·lèrgiques, irritacions,
i problemes més seriosos com la síndrome de sensibilitat química múltiple, han fet prendre consciència a
tots de la importància de conèixer
què hi ha en aquests productes, els
seus ingredients i el seu potencial
risc o benefici per a la salut.
Un gran llibre, molt útil, amb gran
claredat expositiva en el llistat dels
100 ingredients naturals imprescindibles, el seu origen, característiques
i propietats. 

Aquesta pandèmia ens està servint per adonar-nos de tot allò que
ens aporta el contacte amb les persones. Com a entitat que portem gairebé quaranta anys organitzant la fira
BioCultura, coneixem de primera mà
l’ambient que es crea a les fires.
BioCultura no és només una fira
professional, és també una fira mercat, el que augmenta encara més el
trànsit de persones tastant, degustant
i preguntant. A això se li suma que
cada edició va acompanyada de centenars d’activitats paral·leles: xerrades,
tallers, showcookings, showrooms,
jornades, per a públics molt diversos.
Qui ha visitat BioCultura, encara que
sigui una sola vegada, sap del que estem parlant.
És aquesta sensació de quelcom
que compartim, d’una meta comuna
per aconseguir que el món sigui diferent. Durant uns dies, organitzadors,
expositors, ponents, premsa i visitants, formem una única comunitat:

la comunitat dels bioculturaires.
Ja fa temps que les noves tecnologies han irromput en les nostres
vides. El debat sobre les fires virtuals estava sobre la taula abans de
la pandèmia. BioCultura ha hagut
de ser BioCulturaON. I encara que
estem satisfets, hem après que res
podrà substituir el que ens proporciona el contacte humà durant una
fira presencial. 

ALIMENTACIÓ

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
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L’EXPERT
EN ALIMENTACIÓ INFANTIL ECOLÒGICA
Descobreix els distribuïdors de la marca

CASTELLA I LLEÓ
ASTÚRIES
GALÍCIA

PAÍS BASC
CANTÀBRIA
NAVARRA
LA RIOJA

en cada zona

ARAGÓ

CATALUNYA
ANDORRA

CASTELLA LA MANXA
MADRID

ILLES BALEARS

ILLES CANÀRIES

ANDALUSIA

MÚRCIA
VALÈNCIA

Una marca pionera en el sector d’alimentació infantil ecològica
. 25 anys d’experiència al sector infantil Bio
. Una de les marques referent al mercat
. La primera marca del Sud d’Europa en llançar una gamma de llet infantil Bio
(BabyBio España)

(babybio_oficial)

Més info a www.babybio.es
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Ariadna Coma,
Periodista|ariadna@centipedefilms.com

Glifosat: amb data de caducitat?
terme per científics internacionals
que evidencien impactes negatius
de l’agrotòxic sobre el cromosoma
humà i apunten possibles disrupcions hormonals capaces d’interferir
en el desenvolupament de l’embaràs, per exemple.

El glifosat és l’herbicida més utilitzat de forma massiva a tot el món.
Conegut mundialment per la marca
Roundup, és el component base de
molts fitosanitaris freqüentats en
l’agricultura convencional, ja que
s’empra per accelerar la maduració
de la collita o eliminar males herbes
en els cultius. No obstant això, els
seus nivells de toxicitat suposen una
amenaça per a la salut humana i mediambiental.
Un estudi recent publicat a la revista Environmental Health Perspectives demostra que el glifosat pot
irrompre en la microbiota intestinal
humana i animal, impactant greument en la seva salut. Les conclusions demostren que el principi actiu
de l’herbicida inventat per Monsanto
actua de la mateixa manera amb la
que mata les males herbes: la via del
shikímic, una ruta metabòlica emprada per bacteris, fongs, algues, paràsits i plantes.
Aquest és precisament un dels
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motius pels quals s’ha defensat des
de la indústria què la utilització del
glifosat és segura: perquè aquesta via
no existeix en els éssers humans ni
en els animals. No obstant això, algunes soques bacterianes intestinals si
que la contenen, de tal manera que
l’exposició a l’herbicida podria generar desequilibris en el microbioma
intestinal. Aquests, segons constaten
diversos estudis previs, estarien rela-

Objecte de controvèrsia a la UE
La investigació qüestiona, doncs,
els límits de seguretat reglamentaris per a la ingesta de glifosat establerta per la Unió Europea. S’afegeix
al conjunt de tantes altres dutes a

I no només això. Més enllà de
l’impacte sobre la salut humana, el
glifosat té efectes ecotoxicològics directes. Segons Ecologistes en acció,
un 83% dels sòls agrícoles europeus
estaven contaminats per plaguicides

ALIMENTACIÓ
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I de sobte,

els primers
tàrtars vegetals

Suggeriment de presentació. Producte pasteuritzat.

Descobreix els nostres nous tàrtars,
una combinació de sabors sorprenent,
deliciosa i llesta per gaudir.

obradorsorribas.com

cionats amb una gran varietat de
malalties com el càncer, la diabetis
tipus 2, l’obesitat i la depressió.

L’Agència d’Investigació del
Càncer (IARC) ja va alertar el 2015
que existien evidències suficients per
declarar el glifosat com “probablement cancerigen” per als humans.
I sense anar més lluny, el passat mes
de juny, la justícia dels Estats Units
va condemnar a Bayer a pagar 11.000
milions d’euros en indemnitzacions
pels casos de càncer (limfoma de
Hodgkin) desenvolupats per exposició al Roundup en diversos ciutadans
nord-americans.
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químics l’any 2019. Això es deu a la
seva composició a base d’aminofosfonat àcid aminometilfosfònic (AMPA),
que no permet la degradació del producte. S’acumula al sòl, danyant la
seva fertilitat i contaminant, a llarg
termini, l’aire que respirem i les aigües que bevem.

cinc anys més, fins al 2022. El debat
va concloure amb un resultat molt
ajustat -65 % de vots a favor-, i certes
polèmiques. Les autoritats van ser
criticades per la falta d’imparcialitat
dels informes en què es van basar
per descartar el risc i per sotmetre’s
als interessos de tercers.

Malgrat tot, a dia d’avui les fumigacions amb glifosat segueixen presents a Europa. De fet, les principals
agències científiques europees, com
l’Autoritat Europea de Seguretat
Alimentària (EFSA) i l’Agència Europea de Substàncies i Mescles
Químiques (ECHA), segueixen descartant els indicis cancerígens quan
es tracta de revisar la toxicitat de
l’herbicida. El que dona llum verda a
la seva aplicació.

És cert que gràcies a la pressió
de les organitzacions ecologistes es
va rebaixar el període de pròrroga a
la meitat, que inicialment era de 10
anys. Però de no haver estat renovat,
la retirada del Roundup del mercat
hagués estat immediata.

La Unió Europea va tenir l’oportunitat d’acabar amb l’ús de l’agrotòxic el 2017, quan els permisos per
vendre l’herbicida expiraven. No
obstant això, els estats membres reunits en el Comitè de Plantes, Animals, Aliments i Pinsos (SCOPAFF
en anglès) van autoritzar la pròrroga
de les llicències del glifosat durant

No obstant això, alguns països van
prendre mesures en contra de l’ús
indiscriminat de l’herbicida. Al juliol
de 2019, Àustria es va convertir en
el primer país de la Unió Europea -i
únic del món- a prohibir totalment el
seu ús pels seus efectes cancerígens.
Altres països europeus van optar
per restringir-lo parcialment, vetant
aquells usos que suposen més risc de
contaminació: els ruixats pre-collita; l’ús en espais verds públics, com
parcs i jardins; i els usos particulars,
per exemple, en hortes privades.

Un d’aquests estats
va ser França, que va
establir un programa
per a l’abandonament
progressiu del glifosat
fins a la seva completa desaparició l’any
2023, a condició que
es desenvolupin alternatives viables per a
cada sector agrícola.
Alemanya, tot i haver
votat a favor del glifosat, també va elaborar
un projecte de llei per
fer efectiva la supressió de l’herbicida per al 31 de desembre de 2023.
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cida expiren l’any vinent a la Unió
Europea, quan els estats membres
hauran de decidir si retirar o no el
D’altra banda, Espanya, que tam- glifosat del mercat de manera perbé va votar a favor, no s’ha pronunci- manent. En aquest sentit, les noves
at oficialment en contra de l’herbici- estratègies que planteja la CE poden
da fins al moment. Així i tot, diverses jugar un paper important, ja que
ciutats es van declarar lliures de glifo- projectes com «Farm to Fork» (De
sat de manera independent entre 2015 la Granja a la Taula) proposen rei 2017. La primera va ser Barcelona, duir l’ús de pesticides i plaguicides
químics al 50%. Per això, la retirada
seguida de Madrid, Saragossa i Sevilla.
definitiva del glifosat configuraria
2022: fi del glifosat?
un pas important cap a l’agricultura
natural (ecològica) i lliure de tòxics
Les llicències vigents de l’herbi- destructius. 

MERCATS
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Quant contamina comprar per Internet?
Les compres online s’han consolidat des de la irrupció de la pandèmia. Durant el confinament, els repartidors -en bicicleta, moto, patinet
electrònic o furgoneta- eren els amos
indiscutibles dels carrers.

L’any 2019, prop de 2.000 milions
de persones van obtenir béns o serveis
per Internet. Durant el mateix any, les
vendes de comerç electrònic van superar els 3,5 bilions de dòlars americans
a tot el món i, segons els últims càlculs, el creixement del comerç electrònic s’accelerarà encara més en el futur.

Ja estàvem bastant acostumats a
comprar llibres, joguines, telèfons o
mobles a cop de clic, ja sigui per necessitat o per comoditat, però durant
el 2020 també va augmentar l’adquisició de menjar per Internet tant a
supermercats com a restaurants.
“Al juny de 2020 el tràfic mundial de comerç electrònic minorista
es va situar en un rècord de 22.000
milions de visites mensuals, amb
una demanda excepcionalment alta
d’articles d’ús diari com ara comestibles, roba i articles de tecnologia.
La forma en què es veurà l’ús online, els hàbits de compra i el futur
general del mercat del comerç electrònic el 2021 i més enllà dependrà
en gran mesura de la progressió de
la COVID-19”, segons dades sobre el
comerç electrònic al món del portal
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d’estadístiques alemany Statista.
La pandèmia ha posat en primer
pla la compra d’aliments en línia,
una indústria que prèviament era
de nínxol. La gent volia evitar de
totes, totes, anar als supermercats
-presumptes focus d’infecció amb
llargues cues- i les normatives dels
governs feien més difícil anar-hi o en
alguns casos impossible.

El nombre de compradors digitals porta augmentant any rere any
a mesura que ho fa l’accés i l’adopció d’Internet, així com el creixent
poder adquisitiu de la classe mitjana
en alguns països, més disponibilitat
de productes disponibles a la xarxa, nous models comercials digitals
i avenços tecnològics en els lliuraments que permeten donar els paquets en un curt termini de temps.

Per començar, comporta la destrucció del petit comerç. Les grans
beneficiades durant aquests mesos,
que confirmen una tendència iniciada els darrers anys, són les grans plataformes de venda com AliExpress,
Ebay o Amazon que comercialitzen
els seus productes i els d’altres empreses per tot el món.

4 · 5 · 6 junio | FICOBA, Irún
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#Bioterra2021

¿QUIERES SER
EXPOSITOR?
Stand 9m2 855 €

DESCUBRE NUESTRAS
SALSAS DE SOJA
SALSAS DE CALIDAD Y DELICIOSAS GRACIAS A
AL SABER HACER ANCESTRAL JAPONÉS
PREFIERES TAMARI...

La Feria de Euskadi de productos ecológicos, bioconstrucción, energías
renovables y consumo responsable

salud

textil
ecológico

ecoturismo

alimentación
saludable

habitat
saludable

ideas
verdes

agricultura
ecológica

consumo
responsable

terapias
naturales

cosmética
ecológica

¡CONTÁCTANOS!
bioterra.ficoba.org | 943 66 77 88 | bioterra@ficoba.org
organiza

TS OA

B E -001-0
48

energías
renovables

Nuestra salsa fermentada
pura de soja con sabor inteso

O SHOYU ?
Una mezcla suave
fermentada de soja y trigo

patrocinan
www.limafood.com
@lima.bio.food

Contrôle Certisys BE-BIO-01
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Comprar per Internet és molt còmode: pots fer-ho tranquil·lament a
qualsevol hora del dia des del teu sofà
sense ni tan sols haver de molestar-te
en escriure els números de la targeta de crèdit si ja els tens guardats. I
el paquet t’arribarà en pocs dies (o
hores) a la porta de casa teva. Però
quines conseqüències tenen aquestes
adquisicions?
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Un altre dels efectes del consum
online és la contaminació de l’aire, que representa un important risc
per a la salut i que acaba amb la vida
de set milions de persones cada any
a tot el món, segons dades de l’Organització Mundial de la Salut. Més
compres per Internet suposen més
emissions contaminants. Amazon,
per exemple, va emetre 44,40 milions de tones de diòxid de carboni
l’any 2018, segons les seves pròpies
dades. Més del que van emetre països
com Suïssa i Nova Zelanda i el mateix
que Suècia i Bulgària.
L’estudi Afecten els comportaments
de compra a la sostenibilitat?, elaborat
per Deloitte Consulting i publicat el
2016, va revelar que la compra física
té un impacte un 7% menor al de la
compra per internet en termes de
petjada de carboni, com a conseqüència sobretot de la gran necessitat de
logística del comerç electrònic, la
seva major quantitat de transport i
embalatges, i l’alt consum energètic
dels servidors.
És innegable que més compres
online signifiquen més vehicles de
repartiment per les ciutats que fan

lliuraments individuals tots els dies
de la setmana i, per tant, un major
trànsit. L’any 2016, investigadors de
la Universitat de Delaware (Estats
Units) van descobrir que a l’augmentar les compres per la xarxa també
augmentava el temps de viatge, els
retards i les emissions dels vehicles
de tota la xarxa de transport.
Només les emissions generades per
l’últim tram del repartiment, sigui de
la botiga o del centre de distribució al
client, augmentaran en un 36% per al
2030 en 100 ciutats, segons l’informe
The Future of the Last-Mile Ecosystem (El
futur de l’ecosistema de l’última milla, en espanyol) publicat pel World
Economic Forum, previ a l’arribada de
la pandèmia. A això caldria sumar-li la
petjada de carboni de les devolucions
(que són molt superiors a les compres
online que a les físiques).
Amazon, per exemple, ja lliura el
72% de les seves comandes en 24 hores. A la Xina, el lliurament al mateix
dia i el lliurament instantàni ja representen més del 10% dels lliuraments
totals de paquets: aproximadament 3
milions d’articles diaris en el mateix
dia. A Europa, el lliurament al mateix
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dia representa només el 5% del total.
Els excessius embalatges dels
paquets que ens arriben a casa són
un altre problema per al medi ambient. Aquests residus representen
el 30% de les deixalles sòlides dels
Estats Units, segons l’Agència de Protecció Ambiental del país. També cal
tenir en consideració el gran volum
d’emissions de la xarxa, que manté
centenars de milers de potents ordi-

nadors encesos les 24 hores del dia
tots els dies de l’any.
Altres estudis, finançats per plataformes digitals, parlen de les bondats
del comerç online i d’altres beneficis
com la venda d’objectes de segona
mà. No obstant això, la millor opció
sembla seguir sent la de tota la vida:
anar a comprar productes de proximitat al mercat o a la botiga del barri, a peu. 
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Marta Gandarillas, Periodista especialitzada en SalutRosa
Natural,
Titulada
superior
Maria
Bertino,
en Naturopatia i Terapeuta
de Jin ShiniJyutsu|mgbioecoactual@gmail.com
Cofundadora
autora de Bio Bank www.biobank.it

El plàstic: amenaça per al medi ambient i per a tothom
que poden ser problemàtiques per a la
salut. Diversos estudis científics confirmen que durant la crema de PVC
(el tipus de plàstic més estès), s’alliberen substàncies que causen càncer,
problemes respiratoris, danys a el
sistema immunològic o a el sistema
nerviós, danys als ronyons, als ulls
i la pell, etc. I les cendres i restes de
pols es dipositen a terra i a les plantes,
i poden ser absorbides per aquestes i
passar també a la cadena alimentària.

Que la nostra salut depèn de la salut del planeta es des de fa molt de
temps el titular de múltiples informes, articles i investigacions de científics, organitzacions i fòrums internacionals.
Segons l’últim “Informe Planeta
Viu 2020” de WWF, Fons Mundial
per a la Naturalesa, “entre 1970 i 2016
les poblacions d’espècies de vertebrats al
món han disminuït una mitjana del 68%”.
Aquest elevadíssim percentatge de
pèrdua de biodiversitat suposa una
caiguda d’un 8% respecte a l’anterior
informe de 2018.
Una de les principals amenaces per
al medi ambient i, per tant, per a l’ésser humà, és el plàstic. Així ho diu l’informe “Plastívoros” presentat el passat
mes de febrer per Justícia Alimentària i Amics de la Terra. L’informe alerta sobre l’alarmant contaminació per
microplàstics i els seus greus impactes
en els nostres ecosistemes, en la nostra alimentació i en conseqüència en
la nostra salut. Entre 1950 i 2017 s’han
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produït més de 9.200 milions de tones
de plàstic en el món, el que significa
més d’una tona per habitant, i la seva
producció ha anat incrementant-se exponencialment: més de la meitat s’ha
produït després del 2005.
L’informe apunta que la contaminació microplàstica en la terra

HIGIENE FEMENINA

Es destaca també que en els productes plàstics s’utilitzen al menys
132 substàncies o grups de substàncies

Les organitzacions proposen un seguit de mesures concretes per reduir
dràsticament la fabricació i l’ús dels
plàstics en tots els sectors productius
i, en concret, en l’agroalimentari. 

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

®
THE ORIGINAL SILICONE MENSTRUAL CUP

podria ser fins a 23 vegades més
gran que en l’oceà i que, aproximadament el 80% de la contaminació
per microplàstics en l’oceà prové de
la terra.

Els micro i nanoplàstics entren en
contacte amb l’ésser humà a través
de la pell, de l’aire que respirem o
de tot allò que ingerim. Segons l’informe, estem consumint al voltant
de 2.000 petites peces de plàstic cada
setmana, aproximadament 5 grams
a la setmana, 21 grams al mes i poc
més de 250 grams a l’any.
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AROMATERÀPIA

physalis
Aromatherapy

Descobreix la força dels olis essencials de Physalis!

100% purs, naturals i bio — Botànica i bioquímicament definits —
No tractats químicament — No modificats — No tallats — No diluïts —
No rectificats — No reconstituïts
Deixa't seduir pel ric buquet d'aromes i l'increïble poder dels olis essencials!
Aquests components aromàtics volàtils de les plantes tenen un ampli camp d'aplicacions. Actuen en el cicle del son, en l'estrès, al centre del plaer, en la motivació,... Cada aroma, per a un ambient i un estat d'ànim. I una cosa més: Physalis utilitza una ampolla de vidre violeta Miron 100% reciclable per a conservar de manera òptima el seu oli essencial.

BANY

IN HA LACIÓ

MA SS ATG E

ORAL

DIFUSIÓ

Physalis® Aromateràpia. Són naturals, segurs, eficaços i formulats d'acord amb els últims avenços científics.
www.keypharm.com
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Raúl Martínez,
Dietista-nutricionista, biòleg

Aliments per a protegir-nos de la covid-19
La pandèmia de COVID-19 no
cessa, generant en la majoria de les
persones ansietat i neguit. El risc
de contagiar-se i emmalaltir fa que
la població s’alarmi i s’extremin les
mesures de protecció, mentre s’espera la solució definitiva que allunyi el
perill. Mentrestant, la millor manera
de protegir-nos del virus és augmentar les nostres defenses activant eficaçment el sistema immune, i per a
això, cal cuidar els nostres hàbits i la
nostra alimentació. S’enforteix la immunitat portant una dieta equilibrada basada en aliments frescos, rica
en vitamines A, B, C, D i E, al costat
d’una aportació òptima en minerals
i oligoelements, especialment zinc i
seleni, i seguint uns hàbits de vida
saludables. Un sistema immune fort
redueix el risc de contagi per malalties del sistema respiratori, com la
Covid-19.
Tenir un sistema immune baix o
deprimit augmenta el risc de desenvolupar infeccions i malalties que
minen la nostra salut. Una dieta na-

conjuntament en la formació de les
proteïnes necessàries per al sistema
immunitari i cèl·lules de defensa, en
vitamina C, que posseeix activitat antioxidant i activa la resposta cel·lular,
en vitamina E, que potencia la nostra capacitat immune i ens protegeix
d’infeccions, i finalment en vitamina
D, que ens protegeix contra les infeccions respiratòries.

123rf Limited©sakarai

tural i variada, sense aliments processats i lliure de tòxics, rica en vegetals i fruites, verdures de fulla verda,
llegums, fruits secs, grans sencers
i pobre en greixos saturats activarà
el nostre sistema immune. Hem de
completar-la amb superaliments que
aportin tots els nutrients essencials.
Una bona elecció és optar pels fongs

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

shiitake, reishi i maitake, que, juntament amb la cúrcuma, ens garanteixen una resposta immune gairebé
perfecta.
Hem de consumir diàriament aliments rics en vitamina A, que activa
la capacitat de defensa cel·lular, en vitamines B6, B9 i B12, que participen

Els oligoelements imprescindibles
per obtenir una bona immunitat són
el coure, antioxidant que contribueix
a que el cos assimili i utilitzi el ferro,
afavorint i estimulant respostes immunes antimicrobianes; el ferro, que
desenvolupa la capacitat de defensa
dels glòbuls blancs; el seleni potenciador de l’activitat de les cèl·lules de
defensa, sent essencial per aconseguir una resposta immune correcta,
tant innata com adquirida; el zinc,
que regula el sistema immune, sent
decisiu per al seu correcte desenvolupament i el seu funcionament; i el
manganès que garanteix la funció
normal del sistema immune. 
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Cua de cavall, el diürètic per excel·lència
La cua de cavall és una de les plantes medicinals més reconegudes i la
vinculem fàcilment a les seves propietats diürètiques, però té altres propietats i beneficis significatius que
anem a descobrir.
El seu nom científic és Equisetum
arvense, que prové “Equus” (cavall) i
“setum” (crin o pèl), mentre que “arvense” indica que és una espècie comuna de camp.
S’han trobat fòssils vegetals de
cua de cavall del període carbonífer,
és a dir, de fa uns 300 milions d’anys.
El seu origen se situa a Euràsia, Amèrica del Nord i part d’Àfrica i d’allà
es va anar estenent. Actualment,
es cultiva principalment a Europa.
Creix sobretot en zones arenoses i
humides.

Principis actius i propietats
La part medicinal de la planta són
les tiges aèries (estèrils) assecades al
sol. Podem trobar diferents presentacions comercials com: planta seca
trossejada, extractes i tintura.
Entre els seus principis actius
destaquen nombrosos flavonoides,
tanins gàl·lics, esterols, àcid benzoic,
carotenoides, sals minerals, sobretot
silícica (60-80%), però també potàssica, magnèsica i manganèsica, àcid
cafeïc, àcid equisetòlic, manitol i
inositol, i traces d’alcaloides, entre
d’altres.

La cua de cavall té propietats
diürètiques, per els seus flavonoides
i sals potàssiques i remineralitzants,
per les seves sals minerals. A més,
està especialment indicada en anèmies secundàries posthemorràgiques
també per les seves sals minerals.
D’altra banda, contribueix al manteniment del col·lagen, augmentant
l’elasticitat dels teixits, millorant l’estat de pell, ungles i cabell. En aquest
cas, sí que és important prendre l’extracte sec, perquè el silici és poc soluble en aigua i en infusió no el podríem aprofitar.
Finalment, per via externa té propietats astringents i hemostàtiques
(tallen el flux de sang).

Usos i indicacions
Per les seves propietats diürètiques, està indicada en cas de retenció de líquids o infeccions lleus
de les vies urinàries, ja que ajuda
a incrementar l’elaboració i excreció d’orina al voltant d’un 30%. Per
aquest motiu, també és molt usada
en dietes d’aprimament per ajudar
a eliminar toxines.
És aconsellable en persones amb
problemes ossis, osteoporosi o després d’una fractura per la gran quantitat de silici orgànic que conté. Es
tracta d’un mineral que ajuda a reparar els ossos i contribueix al manteniment de tendons i articulacions.
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Com dèiem, millor en forma d’extracte sec.
També està indicat en cas d’hemorràgies, com hemorroides o metrorràgies (sagnats fora del cicle menstrual)
per les seves propietats astringents i
per evitar així, anèmies secundàries.

Precaucions i
contraindicacions
Pel que fa a precaucions a tenir en
compte, no s’han observat problemes
quan forma part d’infusions amb altres plantes. Si només són tisanes de
cua de cavall no s’haurien de superar les tres infusions diàries i no
més de sis setmanes seguides. El silici podria comportar problemes gastrointestinals i les traces d’alcaloides
poden arribar a resultar tòxiques. A
més, la seva acció diürètica pot com-

portar pèrdua excessiva de minerals.
Si que està contraindicada en cas
d’embaràs perquè els alcaloides poden induir al part per una acció oxitòcica. Tampoc és recomanable durant
la lactància.
Evitar en cas d’hipotensió, nivells
baixos de potassi, insuficiència renal
o si es prenen medicaments per al cor
o la hipertensió, que ja promouen la
diüresi. 

Tria cua de cavall bio
www.herbesdelmoli.com

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

NOVETATS
PROVA‘LS
sense
gluten

sense
lactosa

VEGAN

hierrocomplejo-quelato

Hierro Complex
amb bisglicinat ferrós (II), extractes de
fruits vermells i vitamina C de l‘Acerola

L-Lisina amb zinc
El zinc contribueix a normalitzar el funcionament del sistema immune i intervé en
la divisió cel·lular

De venda a: ecobotigues, herbodietètiques i parafarmàcies |

Facebook

Instagram: Raab Vitalfood Spain | www.raabvitalfood.es
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Els olis vegetals: nutritius,
saludables, terapèutics
L’oli vegetal és un cos de textura
greixosa que s’obté de plantes oleaginoses, o bé per pressió en fred d’un
gra, fruit o nou, o bé per maceració.
En Aromateràpia, els olis vegetals
són molt utilitzats per diluir els olis
essencials i, per les seves pròpies propietats terapèutiques, per potenciar o
complementar l’acció d’aquests permetent el seu transport a través de
la pell. Per aquest motiu, de vegades,
reben el nom de “olis portadors”. És
el cas de l’oli vegetal de hipèric (antiinflamatori) i el d’àrnica (analgèsic,
antiinflamatori).
No obstant això, degut a la seva
riquesa en àcids grassos, molts d’ells
essencials, vitamines liposolubles, antioxidants i oligoelements, són també
substàncies molt apreciades en l’alimentació i en la cosmètica.
A nivell tòpic són substàncies que
hidraten, nodreixen i protegeixen
la pell. Penetren en l’epidermis i reconstrueixen la pel·lícula lipídica donant flexibilitat i exercint una acció
calmant, tonificant i regeneradora.
Redueixen i prevenen arrugues al rehidratar el mantell hidrolipídic de la
nostra pell. Es poden aplicar a la cara,
cos o cabell. Alguns exemples dels
més usats en cosmètica serien:
• L’oli d’ametlles dolces: suavitzant, hidratant, calmant i nutritiu. Molt utilitzat en nadons, nens

123rf Limited©Marina Osadcha . Oli de calèndula

i dones embarassades.
• L’oli de jojoba, considerat “l'or
dels inques”. Regenerador, equilibra el greix, a més de ser hidratant i antioxidant de la pell.
• L’oli de Rosa Mosqueta: conegut
per les seves propietats regeneradores i cicatritzants. Excel·lent
antiarrugues.
• L’oli de calèndula: antiinflamatori, hidratant i antioxidant. Ric en
àcids grassos i vitamina E, destaca
la seva acció calmant i cicatritzant.
• L’oli de pastanaga: indispensable
per preparar la pell per al bronzejat i per prolongar-lo. És un gran

antioxidant, antiarrugues i molt
nutritiu.
En nutrició, donada la seva riquesa en omega 3, 6 o 9 destaquen,
entre altres, per la seva funció protectora a nivell cardiovascular. Per
exemple:
• L’oli vegetal d’avellana: antianèmic, antilitiàsic i seborregulador.
• L’oli vegetal de cànem per la seva
acció hipocolesteromiant i protector del sistema cardiovascular.
• L’oli d’onagre: regulador del colesterol en sang i del cicle menstrual de la dona i altres processos
inflamatoris. 

PRANAROM, laboratori científic i mèdic, líder en aromateràpia científica, va ser fundat
el 1991 pel farmacèutic aromatòleg Dominique Baudoux.
A part dels seus més de 200 olis
essencials (denominació AEQT,
100% purs i naturals), compta
amb una gamma d’olis vegetals
de certificat Verge, de primera
premsada en fred, sense tractaments ni additius. A més de
la seva aplicació tòpica, el laboratori ha llançat un format en
càpsules que aprofita la seva
composició rica en àcids grassos, vitamines i oligoelements.
Aptes per a tot tipus de dietes
i amb 750 mg d’oli vegetal pur
per càpsula.
• AV d’onagre: molt adequat per
a l’etapa del climateri i per a la
hidratació extra en pells seques.
• AV de rosa mosqueta: pel seu
alt contingut en omega 3, les
càpsules potencien el seu conegut ús tòpic sobre cicatrius.
Prevé el fotoenvelliment i molt
adequat per a dieta vegana.
• AV de comí negre: molt útil en
pells sensibles amb freqüents
irritacions.
• AV de magrana: ric en omega
5, contribueix a millorar estats
de diabetis o problemes de colesterol.

COSMÈTICA

Neteja delicada
per mimar
la teva pell
ARBRE DEL TE

ROSA MOSQUETA I ARGAN

SABONS
ECOLÒGICS

www.tallermadreselva.com

Elaborats en fred
de forma artesanal
CALÈNDULA I AMETLLES

KARITÉ

ARGILA VERMELLA

ALVOCAT I MACADÀMIA
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TERÀPIES NATURALS

EHS (II). La decisió, depèn de nosaltres?
Les nostres cèl·lules, si les imaginem com una bombolla, tenen un
contorn, una capa protectora la qual
pot rebentar per les esmentades exposicions a radiació de camps electromagnètics. Seria llavors quan un univers complex de símptomes apareix
en les persones.

pot ser bloquejat / inhibit i per tant
restaurat per un camp biomagnètic
amb una major facilitat, rapidesa i
una neutralització de patògens arribant a l’equilibri mitjançant un concepte científicament comprovable,
tenir el nivell de pH neutre .

Serà l’origen o la causa principal?
Qui no ha tingut els símptomes habituals d’una grip més o menys severa,
insomni, mal de cap, marejos, dolor
d’oïda, sensació d’ansietat, angoixa,
por, terror? Són símptomes diversos,
encara que cert és que l’alarma salta
al sistema respiratori, per què?
En aquesta situació d’exposició
a freqüències severes, la reacció del
nostre cos és òbviament activar mecanismes de defensa, és a dir, el nostre sistema immunitari, a través d’antígens propis. Però depenent de si la

Hi ha múltiples
alternatives en
teràpies naturals que
podrien reequilibrar
el nostre organisme,
i per tant eliminar
el / els símptomes
clínics

123rf Limited©Oscar Gonzalez. Teràpia amb imants

persona té ja un historial o no, aquest
sistema propi de defensa, en alguns
casos, satura a l’organisme de càrregues positives que provoquen un
metabolisme àcid i una cascada inflamatòria irreversible. Aquest nombre de pacients que passen per una
estada en qualsevol grau de severitat,
seguirà probablement amb pèrdua de
gust i olfacte o cefalees, o fins i tot
fatiga contínua. Per què? La resposta
és simple, les càrregues positives en
el nostre organisme segueixen allà i
l’entorn és àcid! Hi ha múltiples alternatives en teràpies naturals que
podrien reequilibrar el nostre organisme, i per tant eliminar el / els
símptomes clínics.

Estem davant d’un enemic invisible, a més d’estar en un estat de por
que l’únic que li provoca al nostre
organisme és el bloqueig del sistema
immunitari, de les nostres defenses
naturals. Un quadre d’activació de patògens multisistèmic. Recordin: si el
nostre cos està alcalí, evitarem moltíssims problemes.

Com poden ajudar les teràpies
naturals i quines recomanaria?
El Biomagnetisme o el Par Biomagnètic és una tècnica terapèutica
amb excel·lents resultats, per què?
Un camp electromagnètic que ens
estigui alterant l’organisme, només

Això és el Biomagnetisme Terapèutic o aplicació de càrregues biomagnéticas, aconseguint reequilibri
en sistemes, òrgans, etc., provocant
un efecte pràcticament instantani o
al cap de poques hores en l’usuari,
sense químics. Si a més alcalinitzem
el nostre cos, mitjançant no només
una nutrició correcta i una aportació extra de vitaminoides, enzims,
oligoelements, sinó també amb un
bon tractament ortomolecular, haurem declarat la guerra als símptomes,
probablement seran imperceptibles,
però el més important, protegirem
el nostre cos del veritable origen del
problema. També la nostra situació
mental / emocional exerceix un paper fonamental i la podem tractar
mitjançant teràpia floral.
Posin ràpida atenció al que està
provocant l’activació; és un camp electromagnètic extern, càrregues positives, protons, que estan en l’atmosfera
i provoquen l’activació de microorganismes, especialment als més vulnerables. Si no comencem a pensar, a
qüestionar-nos coses, no aconseguirem
aturar això. ¡Recordin que no hi ha pitjor enemic que el que no es pot veure
o l’ignorant que no vol pensar! 

TERÀPIES NATURALS

La qualitat no només es demostra amb paraules,
sinó amb fets, per això la nostra QUALITAT està certificada.
Professionalitat

Transparència

Formació
Qualitat

Passió

Confiança

Serietat
913 142 458 - cofenat.es
Associació Nacional de Professionals
i Autònoms de les Teràpies Naturals

Lideratge

Talent

Gestió
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Cèl·lules mare en la cosmètica
ecològica, això és possible?
Alguns cosmètics naturals, amb certificació ecològica, contenen el principi actiu de cèl·lules mare de citrus.
Aquest principi actiu rep el nom de
CitrustemTM.
El CitrustemTM està format per
cèl·lules mare que s’obtenen de la taronja (Citrus sinensis). Aquestes cèl·lules
mare contenen aminoàcids, especialment prolina, i betaïnes (prolina betaïna i glicina betaïna), a més d’àcids
orgànics, sucres, pèptids i proteïnes.
La prolina i diverses betaïnes,
com la prolina betaïna, actuen com
osmoprotectores i crioprotectors, a
l’acumular-se en el citoplasma cel·lular. Protegeixen la cèl·lula davant de
canvis salins o de temperatura i mantenen l’equilibri osmòtic cel·lular en
resposta a l’estrès.
A més, un altre mecanisme de defensa de les cèl·lules mare de Citrus
davant l’estrès oxidatiu és l’expressió de Cit-SAP, una proteïna amb una

COSMÈTICA
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La crema de nit nutritiva de la
línia Botanic Basic Luxe, de Herbolario Navarro conté aquest
principi actiu. Es tracta d’un cosmètic ecològic i vegà amb cèl·lules mare procedents de la taronja, un principi actiu innovador.

considerable homologia al glutatió
peroxidasa (GP) dels mamífers, que
protegeix de nivells elevats de radicals
lliures, que són els que causen l’envelliment de la pell.
En aplicació tòpica, les cèl·lules mare del CitrustemTM aportaran
aquests mecanismes de defensa a la
nostra pell per a protegir les cèl·lules
cutànies enfront de les agressions.
El CitrustemTM, obtingut a partir
de cèl·lules mare de la taronja, incrementa l’expressió dels gens capaços
de millorar l’estructura de la matriu
extracel·lular; organitza i redensifica
10:21
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l’estructura de la dermis mitjançant
l’increment de la síntesi dels elements
que formen la matriu extracel·lular.
Una dermis estructurada es tradueix en un microrelleu regular i definit. La pell recupera el seu tacte suau
i vellutat.
L’aparença de la pell es renova,
disminueixen les arrugues i millora
l’aspecte global de la dermis. En defi-

nitiva, la pell es mostra més radiant, ja
que recupera les propietats elàstiques
d’una pell 12 anys més jove. 

Pots adquirir tots aquests productes
als centres Herbolario Navarro i a

www.herbolarionavarro.es
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Com augmentar el col·lagen tipus 1 en la teva pell
El col·lagen és la proteïna més
abundant del cos humà, i és fonamental per mantenir una pell jove i saludable. Hi ha algunes formes excel·lents,
naturals i no invasives, d’estimular la
producció de col·lagen a la pell.

estar aconsellat. Aquest tipus de complements contribueixen també a afavorir una pell més hidratada.

què en produeixin més. En realitat es
tracta d’una gran innovació que pot
ajudar a mantenir la pell més jove
durant més temps. A més, posseeix
dues funcions més, d’una banda, la
seva aportació a través de la pell augmenta també el seu reservori d’aigua, amb el que notarem després de
la seva aplicació i a mesura que van
passant els dies de tractament, que
la pell va recobrant volum i densitat,
ajudant-nos així a afinar les arrugues
i línies d’expressió, i finalment també pot ajudar-nos a donar més uniformitat a la pell. La pell es torna menys
rugosa i més fina, gràcies al fet que
actua també potenciant la cohesió
cel·lular entre les cèl·lules de l’estrat
més extern de la pell o estrat corni.

Quan aportem hidrolitzat de col·
lagen obtingut per biotecnologia vegetal; és a dir no de síntesi o químic;
a través de la pell, a una mida de partícula molt petita i formulat en una
crema o emulsió, és capaç d’arribar
a la capa més profunda de la dermis
on es troben les cèl·lules capaces de
produir col·lagen, i estimular-les per-

Així doncs, l’actuació a través d’un
complement adequat que aporti hidrolitzat de col·lagen marí i silici orgànic i un bon cosmètic per a ús diari
que activi la producció de col·lagen
tipus 1 en la nostra pell, pot ser fonamental per a frenar l’envelliment
cutani i recobrar llum, vitalitat i elasticitat cutània. 

Què fa el col·lagen per la pell?
Quan els nivells de col·lagen són
alts, la pell està suau, llisa i ferma. El
col·lagen ajuda a les cèl·lules de la pell
a renovar-se i reparar-se.
El col·lagen de tipus I és el component principal de la matriu extracel·lular en la pell, a més d’estar present en
altres teixits. Manté la seva estructura i
permet que es duguin a terme nombroses funcions en l’epidermis. La matriu

Hi ha formes naturals
i no invasives
d'estimular la
producció de col·lagen
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extracel·lular reté l’aigua i manté una
pell suau, voluminosa, ferma i forta.

De forma natural, sense
químics i sense tècniques
invasives
La reducció del col·lagen a la pell
que depèn de l’edat, es pot revertir mitjançant l’administració oral de pèptids
de col·lagen, així doncs, un bon complement nutricional que ens aporti
col·lagen i silici al mateix temps, pot

COSMÈTICA
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Crema de Dia Reafirmant
i Antioxidant de Magrana
30ml, de Weleda

Crema de dia de ràpida absorció per
a tot tipus de pell, amb olis biològics de magrana i argan, d'alt poder antioxidant que contraresta els
efectes dels radicals lliures i activa
la renovació cel·lular. Redueix visiblement arrugues i línies d'expressió i millora l'elasticitat de la pell.
Per a una pell llisa i lluminosa.
Certificat: Natrue
Marca: Weleda | www.weleda.es
Empresa: Weleda SAU

COSMÈTICA

Gel íntim ecològic 300ml,
de Anthyllis

Gel de bany hidratant
de Coco 500ml,
de Corpore Sano

Gel íntim amb formulació a base
de detergents naturals i ingredients
vegetals. Particularment suau amb
la pell, amb extractes de nabiu i calèndula. És fresc i suau, fins i tot per
les pells molt sensibles. Dermatològicament testada. Contingut controlat en níquel, crom i cobalt. Olis
essencials naturals sense al·lèrgens.

Gel de dutxa per pell normal i sensible. El coco hidrata en profunditat,
aportant a la pell àcids grassos, carbohidrats, proteïnes i vitamines. La
seva base netejadora vegetal respecta
la pell i el 98,8% dels seus ingredients
són naturals. Condiciona la pell, deixant-la suau, sedosa, elàstica, i amb
un delicat aroma de coco.

Certificat: Italian Association for
Organic Agriculture
Marca: Anthyllis
Distribució: Alternatur, S.L.
www.alternatur.es

Certificat: Ecocert Cosmos
Natural
Marca: Corpore Sano
www.corporesano.com
Empresa: Disna, S.A.

COSMÈTICA

Sabons ecològics amb actius
botànics concentrats,
de Taller Madreselva

Sabons d'ús facial i corporal que netegen suau i delicadament la pell de
forma natural. Elaborats en fred de
forma artesanal. La seva formulació
a base d'Actius Botànics Concentrats permet oferir la higiene més
adequada i respectuosa a cada tipus
de pell.
Certificat: BioVidaSana
Marca: Taller Madreselva
www.tallermadreselva.com
Empresa: Taller Madreselva, S.L.

COSMÈTICA

La salvación para tu piel seca
BELLEZA NATURAL,
ÉTICA, ECOLÓGICA
Y SOSTENIBLE.
AÑOS CONECTANDO A LAS
PERSONAS CON LA NATURALEZA
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COSMÈTICA

www.ecoestetica.org

Els perills del maquillatge per a infants
El maquillatge sempre ha despertat l’interès dels més petits. Pintar és
divertit i encara més si ho podem fer
a la nostra cara o a la dels germans.
Les empreses han vist l’oportunitat
d’oferir sets de maquillatge pensats
per a la mainada. El problema és que
l’adaptació es limita a fer-lo molt
llampant i ple de colors i purpurines.
La composició de les pintures és molt
convencional, plena d’ingredients poc
recomanables que sovint escapen al
control de les autoritats sanitàries
perquè no és un cosmètic, és una joguina. Molts venen de països on la legislació sobre els productes cosmètics
encara és menys estricta que a la UE.
Els infants tenen la pell més sensible especialment a aquells ingredients derivats del petroli com els
olis minerals (amb INCIS com per
exemple Carbomer, Paraffinum, Petrolatum, Micro crystalline Wax, Ceresin o

Els olis minerals
sovint contenen
impureses tòxiques
que s’acumulen a
l’organisme i s’estima
que ingerim gairebé
tot el producte que
ens posem als llavis

Paraffinum liquidum) que impedeixen
respirar bé a la pell i poden provocar
granets i al·lèrgies. La dermatitis de
contacte pot estar causada per ingredients com les fragàncies (perfum) y
els conservants (Parabens, Metilcloroisotiazolinona, Metilisotiazolinona, Diazolidinil urea o -2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol). S’ha d’anar molt en compte amb
els ingredients que són disruptors
endocrins, doncs els més petits són
molt més vulnerables que els adults
davant les alteracions al seu sistema
hormonal. Aquí s’inclouen els coneguts parabens i les benzofenones, que
son filtres solars, entre altres.
La legislació sobre cosmètics està
pensada per a adults i no tenen en
compte que els infants sovint ingereixen els productes, especialment els
pintallavis, i els pinta ungles, si se les
mosseguen. En un anàlisis de la OCU
de 2019 sobre bàlsams labials per a
infants, la organització desaconsellava l’ús de productes que fessin servir
com a ingredients de base els olis
minerals i recomanava aquells basats
en olis i ceres d’origen natural. Els
olis minerals sovint contenen impureses tòxiques que s’acumulen a l’organisme i s’estima que ingerim gairebé tot el producte que ens posem
als llavis.
Al mercat podem trobar alguna
marca que comercialitza maquillatge
infantil amb formulacions suposadament més naturals. Sovint s’anuncien sense químics o sense tòxics, però

123rf Limited©Evgeny Atamanenko

res més lluny de la realitat. Per exemple, els ingredients d’un pintallavis
formulat per a infants i que s’anuncia literalment com “no porten cap
tipus de tòxic, químic o paraben”
són: Polyisobutene, Paraffinum liquidum,
Octyldodecanol, Mica, CI. 77891, C12-C15
Alkyl benzoate, CI 45430, Euphorbia Cerifera Cera, Parfum (Benzyl Alcohol), Olea
europaea fruit oil, BHT, BHA. Només hi
ha 3 ingredients naturals i no són els
principals. La seva formulació és a
base d’ingredients químics, inclosos
olis minerals. L’única veritat del seu
reclam publicitari és que no porta
cap paraben.
És molt difícil escapar de les pràc-

CERTIFICADORA

PRODUCTES DE NETEJA

BIOVIDASANA COSMÈTICA ECONATURAL

Per un món
MÉS sostenible!


  

Coneix la norma de certificació de cosmètica ecològica
que més utilitzen les empreses espanyoles

Cosmètic amb el
90% ingredients
ecològics
categoria I
i entre el 15-89%
categoria II

Empreses amb el
80% dels seus productes a la categoria I. No produixen cosmètica
convencional amb
altres marques

tiques comercials poc ètiques d’algunes empreses de cosmètica si no
som veritables experts. L’alternativa
és apostar per marques de maquillatge certificat econatural encara que
no estiguin dirigides al consumidor
infantil. N’hi ha al mercat algunes a
preus força assequibles i podem triar aquells colors que resultin més
atractius per a un infant. Encara que
resulti més car, estarem allunyant
als nostres fills de l’exposició a substàncies químiques que són un perill
per a la seva salut. I no és alarmisme,
l’any 2018 es va haver de retirar un
set de maquillatge infantil del mercat
perquè es va detectar que contenia
amiant, un reconegut cancerigen. 

Cosmètic
natural amb
menys del 15%
d´ingredients
ecològics)

Cosmètica
certificada
sense
ingredients
d´origen
animal

La cosmètica
BioVidaSana
està
certificada
per bio.
inspecta

“T´expliquem la veritat sobre la cosmètica econatural a www.biovidasana.org”
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* entitat sense ànim de lucre i declarada d´utilitat pública
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Amb la garantia de l ´Associació Vida Sana*
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L'ENTREVISTA

Jim Manson,
Periodista|bio@bioecoactual.com

Entrevista a Cecilia McAleavey (Oatly)
“Hem creat un sistema alimentari trencat que ha de canviar”

Com va entrar al sector natural i
ecològic? Què és el que la va atraure?
La meva carrera ha estat realment
un reflex de temes propers al meu cor:
salut, sostenibilitat i alimentació. Per
a mi, i la ciència em corrobora molt
bé, és obvi que hem creat un sistema
alimentari trencat que ha de canviar.
La transició cap a una producció i consum d’aliments més vegetals és una
forma important d’abordar el canvi
climàtic. Per a mi es tracta del nostre
futur, el futur de les meves filles i el
del nostre planeta.
El mercat de la llet vegetal ha
crescut enormement en els darrers
cinc anys. Quin potencial de creixement veu per a les alternatives làctiques i, especialment, per Oatly?
Som a prop del màxim?
No, ni tan sols a prop! Hi ha un
nombre creixent de consumidors
que recorren als aliments d’ origen
vegetal per diferents motius: mèdics,
relacionats amb la salut, ètics i, sobretot, per motius mediambientals.
Amb cada vegada més gent que
s’adona de l’efecte que el sistema alimentari té en els recursos finits del
planeta, aquest desenvolupament no
es pot aturar.
Oatly s’ha unit amb ProVeg i
Upfield per llançar una petició per

revocar l’esmena 171 de la UE, que
dieu que equival a “censura per lo
vegetal”. Podeu explicar per què?
Hi ha una urgència en la crisi climàtica que fa que la transició cap a
l’alimentació vegetal sigui un tema
que involucra a tothom, des dels consumidors fins als productors d’aliments. L’esmena dificultarà als consumidors la cerca i l’elecció d’aliments
d’origen vegetal malgrat la demanda
cada vegada més gran; podria ser que
ni tan sols puguem dir que els nostres
productes no contenen llet. La terminologia làctia ja està protegida a la legislació existent. La legislació proposada és encara més àmplia, és absurda.
En definitiva, l’esmena contraresta el
canvi dels consumidors cap a hàbits
alimentaris més sostenibles que són
necessaris per al planeta i les generacions futures.
Quin sector demogràfic ofereix
l’oportunitat de creixement més
gran per a Oatly: dieta especialitzada i vegana, el consumidor ecològic o els flexitarians?
La resposta senzilla és tothom.
Hem d’aconseguir que la gent de tot
el món mengi més aliments vegetals
si volem fer front al canvi climàtic. La
dieta és una de les claus per fer front
al canvi climàtic.
Quines diria que són les caracte-

rístiques més destacades dels productes d’Oatly?
Sens dubte, la civada. És un cultiu
sostenible amb un gust naturalment
dolç. També ofereix grans beneficis per
a la salut degut a les seves fantàstiques
fibres beta-glucàniques que han demostrat equilibrar els nivells de colesterol.
Estaria d’acord que la base vegetal + ecològic és una combinació
convincent?
I tant. Tot i això, hi ha un repte, ja
que el marc legal actual no permet l’enfortiment de productes ecològics. Això
és problemàtic des del punt de vista
nutricional. Per a nosaltres és important oferir productes enriquits amb,
per exemple, minerals com el calci i
les vitamines. El marc legal està obsolet
en aquest sentit i s’ha d’actualitzar per
promoure dietes sostenibles, especialment quan es tracta de productes vegetals alternatius als lactis.
Com veu el desenvolupament del
mercat d’aliments vegetals a Espanya?
El sector vegetal està florint, tant a
nivell mundial com a Espanya. Segons
un informe del govern, el 76 per cent
dels espanyols estan canviant el seu estil de vida per fer front al canvi climàtic, cosa que es reflecteix en l’augment
de l’interès pels aliments d’origen vegetal. Apareixen noves innovacions de

Cecilia McAleavey és una portaveu
compromesa de la revolució vegetal
(plant-based revolution). Es va
unir a Oatly a principis de 2016,
una empresa de base científica
que el 2019 va ser reconeguda per
Fast Company com una de les deu
empreses més innovadores del
món. En el seu paper de directora
d’alimentació sostenible i afers
públics a Oatly, defensa un canvi
cap a dietes vegetals per afrontar
els reptes del canvi climàtic i la salut
pública. A més, Cecilia McAleavey
és la presidenta de Plant-foods
Sweden, una organització de la
indústria sueca que promou la
producció vegetal i el consum
d'aliments d'origen vegetal. A més,
representa a Oatly al comitè directiu
de l’Aliança Europea per a Aliments
de Base Vegetal (EAPF), amb seu a
Brussel·les, que ha ajudat a establir.

productes i marques, però les restriccions proposades a l’esmena 171 son
un risc que podria frenar la innovació i
dificulten l’emergent sector alimentari
sostenible. 

LLAR I CUINA

La revolucionària família de
derivats de tissú ecològics
Descobreix el paper higiènic, de cuina,
mocadors i tovallons Dalia a www.dalia.eco
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