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Què mengen els animals
que mengem?
De què s’alimenta
el bestiar de consum
En els últims trenta anys, el preu
del menjar d’origen animal no ha
augmentat, és a dir, que, si ho comparem amb totes les altres despeses,
el que costa aquest tipus de proteïnes
s’ha mantingut. No obstant això, el
granger ha de produir cada vegada
més si vol sobreviure. És una aritmètica molt senzilla, però terriblement
endimoniada.

Més “producció” a menor cost
El resultat d’aquesta premissa són
experiments genètics, animals atapeïts en condicions inacceptables des
de qualsevol punt de vista, falta d’higiene (l’olor insuportable de l’amoníac que desprenen els excrements en
una granja de pollastres d’engreix és
capaç de matar els propis animals),
antibiòtics i additius.
No és fàcil trobar informació sobre
la situació real del menjar d’origen
animal que arriba avui en dia a les
cuines. No tindria per què ser així: la
domesticació de pollastres, gallines i
la resta d’animals de granja va començar fa gairebé 10.000 anys i avui gairebé un terç de tota la superfície del
planeta es dedica a la ramaderia. Avui,
però, es desconeix el que de veritat ingereixen aquests animals domesticats.

123rfLimited©izikmd. Processament d’aus de corral a la indústria alimentària

A la granja
L’any 1879 es va inventar el vagó
refrigerat i en el 1908 es van introduir els sistemes de cintes transportadores en les cadenes dels escorxadors. Des de llavors la velocitat de
la cadena ha anat augmentant (s’ha
multiplicat per més de tres) en els últims vuitanta anys.
Això de tenir els animals tancats
data de 1923, quan una grangera
nord-americana, Celia Steele, va rebre per error una comanda de 500
pollastres en comptes dels 50 que
havia encarregat. Ella va fer la prova
de tenir-los tancats durant l’hivern i
provar un curiós sistema de menjadores amb el qual va aconseguir que
la majoria sobrevisquessin. El 1926
tenia 10.000 aus, i el 1935, 250.000.

En deu anys, la península Delmarva, als EUA, era la capital avícola del
món. Avui produeixen 250 milions
de pollastres, gràcies a això, la zona
és una de les més contaminades per
nitrats, amb un terç del total d’aigües
que reguen les zones agrícoles. Un
sistema que s’ha tornat insostenible.
Tornem al menjar, perquè de seguida es van descobrir els beneficis d’afegir vitamines A i D al pinso dels pollastres. I a mitjan del segle passat, un
híbrid del blat de moro proporcionaria
el tipus de menjar barat que calia: de
seguida va ser incorporat a les cadenes
d’alimentació de les granges. Després
es va inventar l’amputació del pic, del
que estalviarem els detalls.
Una mica després, els llums i ventiladors automàtics van fer possibles
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majors densitats i van donar lloc a
la manipulació del creixement, que
és avui una pràctica comuna. Se’ls
deixen els llums encesos quatre hores al dia durant la primera setmana
de vida de les cries. Això les anima a
menjar més. Després s’apagaran una
mica els llums, donant-los una mitjana de quatre hores de foscor al dia.
Això els permet dormir el mínim per
a la seva supervivència.
Al llarg d’uns pocs anys, cada detall
de la vida dels pollastres es va anar
remodelant per produir més menjar
a menor cost. Era el moment de donar un altre pas: amb l’encreuament
de races es va aconseguir un tipus de
pollastre que “produïa” pits més grans
i més carn... donant-li menys menjar.

Sulfats i antibiòtics
Per estimular el creixement dels
pollastres, en la dècada de 1950 es va
començar a afegir sulfats i antibiòtics
al pinso aviari. Els règims de menjar i
medicaments es van desenvolupar de
manera coordinada amb aquella nova
raça de pollastres, i deu anys després
ja havia dues espècies: una per carn i
una altra per ous.
La pròpia genètica d’aquestes aus,
juntament amb l’alimentació i l’entorn, estava sent sotmesa a una intensa manipulació, ja fos amb la finalitat
de produir un excessiu nombre d’ous
o de carn (sobretot de pits).
De 1993 a 1995, el pes mitjà de
les aus va augmentar un 65%, mentre
que el temps que trigaven a arribar al

Cruixents mossets de
llavors, de Linwoods
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mercat es va rebaixar en un 60% i les
necessitats de menjar -gràcies als sistemes d’alimentació automatitzada
plena de fàrmacs, aigua, calefacció i
ventilació- en un 57%.

Pits alterats
Els teixits musculars i grassos dels
pollastres manipulats genèticament
creixen molt més de pressa que els
seus ossos, el que comporta deformitats i malalties. Aquests canvis en la
genètica de les aus no van suposar un
canvi més: van dictar com podien ser
criades. Amb aquestes noves alteracions, els medicaments i el confinament no es feien servir només per
augmentar els beneficis, sinó perquè
les aus ja no estaven mai «sanes». Tres
de cada quatre presenten algun tipus
de problema de mobilitat.
Aquests pollastres una mica estrafolaris de raça única (“pollastres de
fàbrica”) són avui dia pràcticament els
únics que es crien per al gran consum.

Als EUA, els estudis científics i els registres governamentals indiquen que
entre el 39 i el 75% dels
pollastres que arriben a
les botigues presenten una
infecció d’E coli (indicador
de contaminació fecal). I
per eliminar un altre patogen potencialment letal,
la campylobacteria, se sol recórrer a banys de clor.
Els consumidors poden
notar que els pollastres no
tenen gaire bon gust. No
és fàcil que tingui bon gust
un animal brut per la seva
pròpia femta fermentada,
malalt i atapeït de fàrmacs.
El que mengen els
porcs i les vaques encara és
més interessant, com veurem pròximament. (“Què
menjaràs de segon? Cloranfenicol”). 

Linwoods trasllada el “concepte granola” a les llavors amb els seus nous
mossets, que ofereixen una forma
ràpida i saborosa d’afegir un extra
de proteïnes, fibra, Omega 3 (ALA) i
magnesi als teus plats favorits.
La nova gamma bio de Linwoods
inclou tres varietats: llavors de lli
amb nabius; llavors de carbassa i
xia; i llavors de lli amb fruits secs.
Una rica font de nutrients en tres
varietats plenes de sabor amb una
textura cruixent i fàcils d’incorporar en la dieta diària: només
cal afegir 2 cullerades a qualsevol
menjar del dia.
Envàs 100% reciclable. Producte
ecològic, sense gluten i apte per a
dietes vegetarianes.
Certificat: Ecològic
Marca: Linwoods
Distribució: John Woods Ltd.
www.linwoodshealthfoods.com/es

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

NOU

en el nostre assortiment
Sucre de bedoll orgànic

LIDA

D

CA

• poder edulcorant 1:1 al sucre comú
• 40 % menys calories
• de cultiu ecològic controlat

VEGAN

• ideal per coure (excepte masses
amb llevat), cuinar i endolcir
begudes

De venda a: ecobotigues, herbodietètiques i parafarmàcies |

Facebook

Instagram: Raab Vitalfood Spain | www.raabvitalfood.es

3

Octubre 2021 - Núm 95

4

BIOECO ACTUAL

Cada dia l’actualitat ecològica a:
www.bioecoactual.com

MEDI AMBIENT

Jordi Casamitjana, Zoòleg, investigador
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Canvi climàtic i alimentació ecològica
freds son menys freqüents i menys
greus.

Pocs de nosaltres hem llegit l’informe de 3.949 pàgines publicat el
9 d’agost del 2021 pel IPCC, el grup
intergovernamental de l’ONU sobre
canvi climàtic. Més de 100 científics
destacats de molts països ens adverteixen que la crisi climàtica és real,
els humans l’han causat, i està empitjorant.

L’informe també ressalta el paper
d’un altre gas d’efecte hivernacle important: el metà (CH4). Aquest gas és
responsable de quasi una tercera part
de l’escalfament global, perquè el seu
impacte és 84 vegades més gran que
el CO2 en més de 20 anys.

L’informe conclou que l’agricultura animal contribueix considerablement al problema (fet que la majoria
dels mitjans de comunicació han ignorat).
Aquest és el sisè informe exhaustiu que l’IPCC ha produït des de la
seva creació el 1988. Les activitats
humanes creen gasos d’efecte hivernacle que escalfen el planeta i canvien dràsticament el seu clima. Cada
informe mostra com el problema
empitjora. Els principals punts del
darrer són:
• La temperatura global de la superfície va ser 1,09°C superior en la

123rfLimited©josiephos. Bestiar boví, principal emissor de metà

dècada entre 2011-2020 que entre
1850-1900.
• Els darrers cinc anys han estat
els més calents registrats des del
1850.

• És molt probable (90%) que la influència humana sigui el principal
motor de la retirada global de les
glaceres des dels anys noranta i
de la disminució del gel marí de
l’Àrtic.

• La taxa recent d’augment del nivell del mar s’ha gairebé triplicat
en comparació amb la de 19011971.

• És pràcticament segur que els períodes de extrema calor son més freqüents i intensos des dels anys cinquanta. També, els esdeveniments

ALIMENTACIÓ

DESPERTAR
CRUIXENT!
Amb el Krunchy d’amarant els nostres forners han creat
un musli de sabor molt especial.
Fantàsticament cruixents, endolcides només amb xarops
d’agave i d’arròs i refinades amb amarant inflat, les
varietats d’espelta-nous i civada-gerds són massa bones
per prendre-les només a l’hora d’esmorzar...

Sense
oli de
palma

BARNHOUSE.DE

Una reducció forta i ràpida de les
emissions de metà no només frenarien l’escalfament global, sinó que
també millorarien la qualitat de l’aire. Tot i el seu impacte sobre l’escalfament global, el metà ha rebut molta
menys atenció que el CO2 i no està
inclòs en les promeses climàtiques de
la majoria dels països.
L’agricultura animal és un dels
principals emissors d’aquest gas. Per
tant, l’alimentació ecològica podria
ser part de la solució, però només
si elimina els fertilitzants d’origen
animal (i per tant si es converteix en
agricultura vegánica regenerativa).
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Això es perquè el fem que s’utilitza
normalment en la agricultura ecològica convencional és part del problema. El informe del IPCC diu això
sobre el metà:
“En els sectors de l’agricultura i els residus, la producció ramadera té la major
font d’emissions (109 Tg any el 2008-2017)
dominada per la fermentació entèrica al
voltant del 90%. El metà es forma durant
l’emmagatzematge de fem, quan es desenvolupen condicions anòxiques (Hristov et
al., 2013). Les emissions procedents de la
fermentació entèrica i el fem han augmentat gradualment, passant d’uns 87 Tg al
1990-1999 a 109 Tg al 2008-2017, principalment a causa de l’augment del nombre
total d’animals al món.”
Durwood Zaelke, president de
l’Institut per a la Governança i el
Desenvolupament Sostenible, va dir
a The Guardian: “Reduir el metà és
l’oportunitat més gran per frenar l’escalfament d’aquí al 2040. El canvi climàtic és
com una marató: hem de seguir la carrera.
La reducció del diòxid de carboni no conduirà al refredament en els propers deu
anys i, més enllà d’això, la nostra capacitat d’afrontar el canvi climàtic estarà tan

severament compromesa que no podrem
continuar. Retallar metà ens dóna temps”.
L’any 2015, l’acord climàtic de París va crear com a objectiu mantenir
l’augment de les temperatures mundials per sota dels 1,5°C. El nou informe del IPCC conclou que, segons tots
els escenaris considerats, aquest objectiu no s’aconseguirà aquest segle, a
no ser que es produeixin moltes retallades de l’emissió de carboni i metà.
Desafortunadament, els científics de
la IPCC han confirmat que assumirem
aquesta temperatura el 2040.
Aquest escalfament tindrà un
efecte diferent en diferents parts del
món, forçant als agricultors ecològics
a adaptar-se als canvis. Probablement,
la península ibèrica serà mes àrida i
calenta, però també podrà sofrir més
pluges torrencials devastadores. Els
científics han dit que l’escalfament
global fa que les inundacions com les
que Europa occidental va patir al Juliol del 2021 siguin fins a nou vegades
més propenses.
Hi ha dues coses bàsiques que la
humanitat ha de fer: deixar d’emetre

123rfLimited©inkdrop. Manifestació a Londres 2019

gasos d’efecte hivernacle (CO2, CH4,
etc.) i augmentar la captura, el segrest
i l’emmagatzematge de CO2 atmosfèric. Dos grans canvis sistèmics poden
aconseguir això: aturar l’agricultura
animal i l’extracció de combustibles
fòssils, i substituir-los per l’agricultura vegànica regenerativa i fonts
d’energia sostenibles (com ara eòlica, solar, i geotèrmica). Ja tenim tota
aquesta tecnologia. Només necessitem
la voluntat política i comercial per utilitzar-la de manera significativa.

Hi ha hagut grans avenços en
el sector energètic. Per exemple, al
2020 les energies renovables van proporcionar un rècord del 43% de l’electricitat del Regne Unit. Tanmateix, en
el sector agrícola, seguim estancats
en pràctiques ineficients i cruels
del segle XX.
Ja és hora que canviem la producció de productes alimentaris, no només per millorar la nostra salut, sinó
també la del planeta. 

ALIMENTACIÓ

28 ANYS

SENT PIONERS EN ELS AUTÈNTICS
ALIMENTS ECOLÒGICS I JAPONESOS
Clearspring és una empresa familiar i durant 28 anys ens hem
compromès a ser pioners en les autèntiques especialitats japoneses i
els aliments ecològics.
La nostra creença fonamental és que tothom ha de tenir accés a aliments
de qualitat per menjar bé. Tots els nostres productes estan basats en
plantes i fan una contribució valuosa a l’agricultura sostenible al donar
suport als agricultors ecològics i als productors d’aliments artesanals.

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

Iván Iglesias,
Xef i professor de cuina vegana

Menú setmanal fàcil amb productes de temporada
És evident que quan el nostre rebost i nevera canvien, els nostres plats
també han de fer-ho. Els aliments de
temporada que trobem al mercat modifiquen el nostre menú setmanal
inevitablement ja que és una manera
senzilla de consumir aliments molt
més saludable, econòmica i respectuosa amb el nostre entorn.

llegums ja que a més aporten fibra,
són molt nutritius i econòmics. Inclou cigrons, soja, llenties o mongetes en saltats, en amanides, purés,
guisats o en format texturitzat per
variar-ne la consistència, textura i
acabat dels plats.

123rf Limited©photopiano

per omplir-lo amb una font de proteïna i decorar amb la teva salsa o verdures preferides converteix una simple
batata en un plat deliciós amb un aspecte increïble.

Elaborar un menú setmanal usant
més aliments de temporada pot semblar complicat sobretot al començar
l’estació, però només és qüestió de
creativitat i variar lleugerament algunes de les receptes que dominem i
cuinem durant la resta de l’any.

Aprofita les teves verdures de temporada per variar les formes de cocció i ampliar el teu repertori de plats.
No et quedis a les cremes de verdura i
investiga nous sabors rostint, saltant
o cuinant a la planxa. Tallar aquesta

Preparar una crema de carbassa
o un moniato rostit pot ser l’inici de
molts altres plats. Rostir un moniato

ALIMENTACIÓ

AF_anunci-onyar_125x160_2021_CAT.pdf
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carbassa, que sols cuinar en crema, a
daus gruixuts i rostir-los amb un toc
d’espècies i salsa de soja, serà l’ingredient perfecte per preparar una
amanida tèbia molt més acolorida i
saborosa.
És important que no ens oblidem
de les fonts de proteïna en elaborar
un menú complet. En una alimentació saludable i sense ingredients
d’origen animal cal que no faltin els

A continuació, tens un suggeriment de menú basat en plantes amb el
dinar i el sopar per a tota una setmana.

ALIMENTACIÓ

14:46

Elija su
BEBIDA DE AVENA
0% DE AZÚCAR Y SIN GLUTEN

Un verdadero sabor esencial sin azúcares simples.

COCO

La delicada combinación
de avena y coco:
un viaje de los sentidos.

NATURAL

Nuestra bebida emblemática.

www.limafood.com
@lima.bio.food

Contrôle Certisys BE-BIO-01

A l’octubre encara abunden albergínies, patates, blat de moro o pastanagues que pràcticament tenim tot
l’any, però també apareixen remolatxes, carabasses, moniatos, bolets i
cols.

Un punt clau que no hem de descuidar en elaborar el nostre menú
és que les verdures crues i la fruita
han d’estar molt presents. No només
perquè són saludables, riques en vitamines, fibra i minerals sinó perquè,
a més, en alguns casos, es crea una
combinació magnífica de nutrients
que permet que s’absorbeixin i es fixin molt millor al nostre organisme.
Això succeeix, per exemple, quan
mengem amanides amb aliments rics
en vitamina C i acompanyen un plat
de llenties o qualsevol aliment ric en
ferro, fent que aquest s’absorbeixi
fins a tres vegades més.
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CALENDARI SETMANAL DINARS I SOPARS
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

Dinar: Llenties amb carbassa
+ amanida verda.
Sopar: Bledes ofegades amb all,
pebre vermell i seitàn.

Dinar: Pasta de llegum
amb salsa bolonyesa.
Sopar: Sopa borsch de remolatxa
amb iogurt.

Dinar: Moniato farcit amb mongetes
blanques saltejades i pesto
+ amanida de tomàquets.
Sopar: Papillote de tofu amb
pastanagues, romaní i tomàquets secs.

Dinar: Cigrons al curri
amb coliflor rostida.
Sopar: Llombarda saltejada amb
poma i nous + Tempeh a la planxa.

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

Dinar: Moussaka d’albergínies
amb texturitzat de pèsols.
Sopar: Crema de pastanaga
amb gingebre i tofu sedós.

Dinar: Risotto de bolets
amb daus de tempeh.
Sopar: Hamburguesa vegetal
d’albergínies i soja.

Dinar: Crema de carbassa
i llibrets de seitàn.
Sopar: Duet de hummus de remolatxa
/ espinacs amb crudités i pa pita.

BOTIGUES

ALIMENTACIÓ

ES
A
TRASPASS

Botiga dietètica Naturalment
Ofereix productes d’alimentació, cosmètica, higiene, ﬁtoteràpia, minerals...

ESTÀ EN PLE RENDIMENT
Disposa de zona de despatx o per fer consultes
i petit magatzem amb altell

AL CENTRE DE GIRONA
ZONA COMERCIAL

Situada al Carrer Hortes, 13
Tel. contacte: 972 84 24 62
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Mercedes Blasco, Nutricionista, Màster en Nutrició i salut
bonavida099.blogspot.com|Facebook: Sonrisa vegetariana

Com es fa la conserva de tomàquet
La conserva de tomàquet és una de
les més característiques de la collita i
hi ha molt diverses versions i trucs.

Conserva en pots
Utilitza pots de vidre de tancament hermètic. Pots reciclar pots de
melmelada o de llegums. És important que les tapes tanquin bé. Quan
els pots són plens tapa’ls hermèticament, apretant. Els col·loques en una
olla alta i els cobreixes d’aigua completament. Posa’ls a escalfar, i quan
l’aigua comença a bullir mantingues
el bull durant 20-30 minuts, sense
que quedin descoberts en cap moment. Després apaga el foc i deixa refredar els pots completament abans
de treure’ls de l’olla. Es conserven
durant 6-12 mesos.
• Salsa de tomàquet de l’àvia. Renta els tomàquets i talla’ls a trossos.
En una paella ampla tira oli d’oliva
fins a cobrir la base i posa els tomàquets. Afegeix una culleradeta
de sal marina i una altra de sucre i

orenga al gust. Fregeix 30 minuts,
fins que s’evapori l’aigua que deixen anar els tomàquets. Passa la
salsa pel passapuré per eliminar
les pells i les llavors abans de posar-la en els pots.
• Saltat de tomàquet amb verdures. Fes un saltat amb ceba, pebrot
verd i pastanaga ratllada. Afegeix
els tomàquets ratllats o bé pelats i
trossejats. Pots aromatitzar amb farigola i sal. Quan s’evapori l’aigua,
emplena els pots.
• Tomàquets sencers. Els millors
són els de pera, perquè són més
carnosos. Escalda’ls un minut en aigua bullint i després en aigua freda,
abans de llevar-los la pell. Poseu-los
en pots coberts amb el seu propi
suc i s’afegeix una cullerada d’oli
d’oliva i una altra de sal marina.
• Tomàquets triturats. Es pelen
com els sencers i es trituren amb
la batedora abans de posar-los en
els pots o ampolles.

ALIMENTACIÓ
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Conserva per deshidratació
• Assecat al sol. És el mètode tradicional. Els més apropiats són els de
pera. Parteix-los per la meitat, al
llarg, i empolvora’ls de sal fina. Posa’ls en una reixeta amb les llavors
cap amunt. Pots cobrir-los amb una
tela mosquitera per evitar insectes.
Deixa’ls assecar durant 4-7 dies al
sol, però retira’ls a les nits, perquè
no agafin humitat. Guarda’ls en un

lloc fresc i sec en una bossa de paper d’estrassa o en un pot amb oli
d’oliva i alfàbrega.
• Amb forn o deshidratador. Talla
els tomàquets per la meitat, al llarg.
Posa’ls a la safata del deshidratador.
Pots amanir amb all, alfàbrega o vinagre balsàmic, al gust. Triguen unes
10 hores a 45ºC. En un forn convencional a 65ºC triguen unes 6 hores. Es
rehidraten en aigua en 15-30 min. 

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

Disponibles en
10ml, 30ml y Kit


Gaudeix de la brioixeria tradicional
amb blat d'espelta!
Amb productes Ecològics

También en
formato Spray

H.L.T, S.A. C/Lago Carucedo, 3. Pol. Ind. Cobo Calleja, 28947 Fuenlabrada (Madrid)
t. 916 42 15 37 f. 916 42 32 03

www.elhornodelena.com www.hltsa.es

DISTRIBUIDO POR

Natureplant, S.L.
T. 965 378 313
info@natureplant.com
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Miriam Martínez Biarge, Metge Pediatre,
www.creciendoenverde.com|info@creciendoenverde.com

L’alimentació en la síndrome de Down
Al món, un nadó de cada mil neix
amb síndrome de Down, una alteració genètica en la qual hi ha un
cromosoma de més. Tots aquests nadons tenen característiques físiques
especials i un desenvolupament físic
i mental retardat. A més, alguns tindran un o diversos problemes mèdics: malformacions de cor, malalties
de la tiroide, alteracions digestives i
del sistema immune, i malalties de la
sang incloent leucèmia.
Cada persona amb síndrome de
Down és única. Algunes tenen molt
poques o cap complicació mèdica
i un desenvolupament físic i intel·
lectual bastant propers al normal;
mentre que altres estan més afectades i / o pateixen major discapacitat
intel·lectual.
Des que neixen, és important que
aquestes nenes i nens estiguin sota la
supervisió de pediatres especialitzats
que puguin detectar i tractar precoçment les complicacions que puguin
sorgir.

un nutricionista pediàtric el més
aviat millor.
• Més endavant, el risc d’obesitat és
més alt que en la població general,
per la qual cosa és important limitar els aliments superflus, rics en
greixos saturats i sucres i pobres
en altres nutrients (brioixeria, embotits, farines refinades, postres
lactis ensucrats, fregits, etc.).
123rfLimited©halfpoint

Han de dur una dieta
diferent els nens i nenes
amb síndrome de Down?
Depenent de les malalties que
pateixin pot ser que sigui necessària
una dieta especial supervisada pel
seu pediatre i un nutricionista. Per
exemple, la malaltia celíaca és més
freqüent en aquests nens, el que obligaria a eliminar el gluten. Els problemes de tiroides també poden necessitar ajustos en la dieta.

Al marge d’aquests problemes
específics, tots els pacients amb síndrome de Down es beneficien d’una
dieta el més saludable possible, ja
que, per diversos motius, són més
vulnerables als efectes d’una mala
alimentació.
• Quan són nadons, la manca de to
muscular pot dificultar l’alimentació i fer que no guanyin pes de
forma adequada. Si això passa cal
consultar amb el pediatre i amb

• Els nens i nenes amb síndrome
de Down tenen més tendència a
patir càries i altres problemes de
dents i genives. A més de tenir
cura de la higiene bucal i seguir
revisions periòdiques amb l’odontopediatra, és fonamental limitar
al màxim el sucre i els aliments
ensucrats. 
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• També són més proclius a l’estrenyiment, i per això és essencial
proporcionar una dieta rica en
fibra: cereals integrals, llegums,
verdures i fruites han de ser la
base de l’alimentació diària.

r l a s m ej
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Descobreix les farinetes
ecològiques Holle per a nadons
Producte elaborat a partir de cereals integrals
ecològics de qualitat.
Cereals ecològics i biodinàmics (Demeter)
seleccionats acuradament.
Sense sals ni sucres1 afegits.
Preparació ràpida i fàcil (amb diverses opcions
de preparació per a una alimentació
complementària variada per al teu nadó).
Fàcil de digerir.
Més informació a holle.es
1

Els ingredients contenen sucres naturals.

Envàs de cartró fet amb
85 % de cartró reciclat.
Cartró procedent de fonts
responsables.
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Pilar Rodrigáñez,
Tècnica Superior en Dietètica|rrpilar.bcn@gmail.com

ESPAI PATROCINAT PER:

Sol Natural | Alimentació Ecològica | www.solnatural.bio
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RECOMANAT PER

3 regles d’or per preparar un entrepà sa
Els entrepans són preparacions
salvadores quan necessitem resoldre
un àpat fora de casa. És per això que,
quan toca fer-los, m’agrada tenir en
compte alguns aspectes i així assegurar-me que el resultat és saludable
per a mi i per la meva família.

pujades de sucre que ens produeix el
consum de pa quedaran suavitzades.
Per això, si has de prioritzar un aspecte, aquí tens un primer pas important: sempre tria pa integral.

3. Prepara una salsa casolana

Avui t’explicaré quines són les 3
regles d’or a l’hora de preparar el pícnic d’entrepans.

1. Posa vegetals
Qui va dir que un entrepà no porta verdures? Les reines de la nostra
alimentació no només li aportaran
vitamines, minerals i antioxidants a
la nostra preparació, sinó també frescor, color i molt sabor.
La ruca, el tomàquet, els raves o
uns pebrots escalivats són, per a mi,
ingredients obligatoris en els meus
entrepans. Però també unes albergínies rostides o una mica de ceba
morada crua (tallada ben fineta) converteixen qualsevol sandvitx en un
magnífic plat.
Aquí també tens l’oportunitat
d’aportar aliments probiòtics que,
com saps, enriqueixen la teva microbiota intestinal i milloren la teva
salut. Els meus preferits (de lluny)
per als entrepans són els cogombres
confitats.
Una altra alternativa meravellosa
són els germinats, que moltes vega-

123rfLimited©nusaraprom. Preparació de sandvitx per esmorzar

des no sabem com incorporar-los en
el nostre menú. Si els afegeixes al teu
entrepà, estaràs aportant una gran
concentració de micronutrients i afavoriràs enormement la digestió del
teu menjar. Aquí el ventall d’opcions
és ampli i qualsevol és correcta.

2. Busca un pa de bona qualitat
Aquest és un tema crucial. El pa
que escullis pot fer que el teu entrepà
sigui saludable o tot el contrari.
I quin és el pa de bona qualitat?
El que està elaborat amb farines integrals a partir de cereals de bona
qualitat. Si pots permetre’t el gluten,
opta per varietats més antigues del
blat comú, com l’espelta o el kamut.
I si els cereals provenen de l’agricultura ecològica, llavors t’estaràs assegurant que el teu entrepà no tingui
tòxics que danyen la teva salut.

La ruca, el tomàquet,
els raves o uns pebrots
escalivats són,
per a mi, ingredients
obligatoris en
els meus entrepans
Però sempre deixa de banda el pa
blanc, que no t’aporta absolutament
cap nutrient, ja que tot el que puguis
aconseguir d’un cereal ve en la seva
pellofa i germen, que són justament
les parts que es rebutgen en el procés
de refinat.
A més, gràcies a la fibra que conté naturalment la farina integral, les

Aquí tens una altra oportunitat
per afegir molta nutrició i evitar un
pic de sucre poc interessant per a la
teva salut. Els greixos i les proteïnes,
a més de ser necessàries per a tenir
energia i per al bon funcionament del
nostre organisme, “segresten” els sucres presents en el pa i dosifiquen la
seva entrada en el nostre intestí.
Entre les meves opcions favorites
estan el guacamole (o simplement una
mica d’alvocat amb coriandre picat), la
maionesa casolana, una mica d’hummus o olivada, o algun paté vegetal
preparat amb fruits secs o llavors i pebrots o carxofes cuites. I si no tens res
d’això, un bon raig d’oli d’oliva sempre
és una excel·lent opció, és clar que sí.
Ja ho veus, no cal renunciar a
l’entrepà. Només tingues en compte
que sempre serà millor aquell que tu
preparis a casa, amb ingredients escollits a consciència, que el que puguis
comprar en un forn. Espero que les
3 regles bàsiques t’ajudin a tenir un
bon criteri per realitzar-lo. És un petit esforç que farà una gran diferència
en la teva alimentació i la de la teva
família. 
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Núria Arranz, Laura I. Arranz,
Enginyera tècnica industrial,Tecnòloga d'aliments Dra. Farmacèutica-Nutricionista

www.gananutricion.es
info@gananutricion.es

Malalties de transmissió alimentària

Botulisme, salmonel·losi, campilobacteriosi i E. coli
En temps molt remots, abans
que es conegués l’existència dels nutrients, dels microorganismes i de
les substàncies tòxiques, els nostres
avantpassats ja sabien que alguns
aliments podien ajudar a curar certes malalties i que altres, en segons
quin estat, podien provocar efectes
no desitjats, fins i tot la mort. Per
això, d’una manera experimental i
intuïtiva, es van anar desenvolupant
mètodes per consumir i conservar aliments de forma segura. En el moment
en què va esclatar la revolució industrial es van superar nous reptes per a
produir, en quantitats grans, productes que tinguessin certa durabilitat i
garantissin la seguretat alimentària.
Els perills que poden amenaçar
la nostra salut a través dels aliments
són de diferents tipus, bàsicament
químics, com toxines de fongs, residus de pesticides o metalls pesants i
microbiològics, com bacteris, fongs
o virus. En el primer cas hi ha a nivell

ALIMENTACIÓ

Algunes malalties més habitualment transmeses pels aliments a
causa de la presència de microorganismes són les següents:

Botulisme

123rfLimited©digicomphoto. Aliment contaminat per la toxina Clostridium botulinum

europeu una àmplia normativa que
regula i indica quins nivells són permesos i les empreses han de garantir que els compleixen. En el segon
cas, quan els perills que atempten
contra la salut pública són microorganismes, no hi ha establerts límits
a la normativa ja que cada empresa
ha d’establir els seus propis en fun-

ció dels seus productes per evitar les
malalties de transmissió alimentària.
L’objectiu sempre és garantir la seguretat de l’aliment comercialitzat durant tota la seva vida útil o, el que és
el mateix, fins a la seva data de caducitat, és a dir, fins al límit a partir del
qual no s’ha de consumir el producte
ja que pot ser nociu per a la salut.

Es tracta d’una malaltia poc habitual però que és greu i fins i tot pot
arribar a ser mortal. És una intoxicació causada per la ingesta d’aliments
contaminats amb unes neurotoxines
molt potents que es produeixen per
Clostridium botulinum. Aquest microorganisme produeix espores resistents
a temperatures altes que estan àmpliament presents en el medi ambient i
que, en absència d’oxigen, germinen,
creixen i produeixen toxines. De totes elles, la toxina botulínica A és la
que té més afinitat pel sistema nerviós i és més perillosa. El botulisme
no es transmet de persona a persona,
sinó que la seva transmissió és via alimentària per ingestió d’aliments contaminats per Clostridium botulinicum,

ALIMENTACIÓ

Octubre 2021 - Núm 95

BIOECO ACTUAL

Cada dia l’actualitat ecològica a:
www.bioecoactual.com

13

SEGURETAT ALIMENTÀRIA
que estan mal preparats o conservats
inadequadament. Els aliments que
ho solen transmetre són les conserves casolanes, especialment les d’aliments vegetals, però també les de
peixos i alguns productes carnis com
el pernil o les salsitxes.

a base d’ou cru, la carn poc cuinada,
especialment les aus de corral com el
pollastre, la llet i els productes lactis
que no hagin tingut uns bons tractaments tèrmics. També es pot transmetre per aigua contaminada, fruites
i hortalisses crues.

Salmonel·losis

Campilobacteriosi

És la malaltia de transmissió alimentària més comú i és produïda per
diversos tipus de bacteris del gènere
Salmonella. Aquests microorganismes
tenen una gran capacitat per sobreviure, i fins i tot reproduir-se, en
ambients molt diversos durant molt
de temps. Infecta tant a persones
com a animals i tots dos poden ser
portadors sense símptomes. El focus
principal de transmissió de Samonella és el consum d’aigües i aliments
contaminats. El contagi de persona
a persona per via fecal-oral pot produir-se quan no hi ha una bona higiene de mans per part de l’infectat
que contaminaria els aliments que
manipula. Els aliments més freqüentment implicats són els ous, productes

És una zoonosi causada per uns
bacteris en forma d’espiral que pertanyen al gènere Campylobacter. La
transmissió es produeix, sobretot,
pel consum d’aliments contaminats,
tot i que també per aigües en mal
estat, així com pel contacte amb excrements d’animals. En aquest cas,
també pot haver transmissió persona a persona, encara que sigui poc
habitual. Igual que en el cas anterior, s’associa al consum de carn o
productes carnis crus o poc cuinats,
especialment aus de corral, i també es pot transmetre per llet crua o
lactis que no han tingut tractament
tèrmic. L’aigua o el gel fet amb aigua contaminada també és una font
d’infecció.

Escherichia coli
És un bacteri que
forma part de la microbiota habitual de
l’intestí de persones
i animals, i que s’elimina a través dels
excrements. Tot i
que la majoria dels
ceps són inofensius, alguns poden
causar greus malalties. Pot sobreviure
durant llargs períodes en el medi ambient, tant en el
sòl com en l’aigua, podent proliferar
en aigua i aliments d’origen animal
i vegetal. La transmissió es produeix
sobretot pel consum d’aliments i aigua contaminats, així com pel contacte amb animals i la seva femta.
La transmissió de persona a persona
(fecal-oral) es produeix quan no hi
ha una bona higiene de les mans per
part de la persona infectada. Els aliments que més freqüentment estan
implicats en aquestes infeccions són
la carn de boví, especialment la carn

123rfLimited©vchalup

picada i altres derivats com hamburgueses o salsitxes, quan es consumeixen crus o poc cuinats. També pot ser
focus d’infecció la llet crua o els seus
derivats, els vegetals frescos, les llavors germinades i els sucs de fruites.
Les malalties de transmissió alimentària són moltes, però, en general, una bona higiene i una adequada
preparació i conservació dels aliments són la millor garantia de seguretat, tant en la indústria com a les
nostres llars. 

Nota: Aquest article està dirigit al consumidor i és merament informatiu i no exhaustiu degut a la seva extensió limitada.
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Anomenada la reina de la fruita seca.
Comunament coneguda com la reina de
la fruita seca, i amb raó. Amb els seus
valuosos ingredients i el seu incomparable
sabor a nou, l‘ametlla és un ingredient
ideal per a les nostres noves begudes
Natumi: dóna un toc dolç i suau,
sense sucres afegits.
Prova les nostres noves begudes vegetals!

Anz_NT_180716_05q_Mandeldrinks_kat.indd 1
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RECEPTA

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

Seitan al curri amb salsa
de cacauet

©Estela Nieto

INGREDIENTS (2 persones)
•
•
•
•
•

200 gr. de seitan.
Suc d'una taronja.
1 cullerada de tamari.
1 culleradeta de curri en pols.
2 cullerades d'oli d'oliva verge
extra.
• Coriandre fresc per decorar.
Per a la salsa de cacauet:
• 80 gr. de crema de cacauet.
• 140 ml de llet de coco.
• 1+ ½ cullerada de tamari.
• 1 gra d'all
• ½ cm de gingebre fresc.
• 1 cullerada de suc de llimona.
• 1 cullerada de sucre de coco.

Tallar el seitan a trossos irregulars
i regar amb la vinagreta anterior. Barrejar. Reservar.
Preparar la salsa de cacauet mentre el seitan reposa. Col·locar en un
cassó la crema de cacauet, la llet de
coco, el tamari, el suc de llimona i el
sucre de coco, afegir el gra d'all i el
gingebre ratllats o picats i portar a
ebullició uns segons perquè s'integri.

Iván Iglesias,
Xef i professor de cuina vegana

Torrades de tofu marinat
exprés
INGREDIENTS (2-3 persones)

Elaboració

• 200 gr de tofu ferm.
• 1 cullerada de ceba picada.
• 1 cullerada de pebrot vermell
picat.
• 2 cullerades d'oli d'oliva verge
extra.
• 2 o 3 llesques de pa.

Assecar el tofu i esmollar amb les
mans o amb l'ajuda d'una forquilla.

Pel marinat:
• 2 cullerades de salsa de
tomàquet.
• 70 ml de vi o de brou vegetal.
• 1 culleradeta de pebre vermell.
• ½ culleradeta de comí mòlt o
en gra.
• 1 gra d'all picat, ratllat o xafat.
• 1 culleradeta de tamari o de salsa
de soja.

Ofegar la ceba i el pebrot juntament amb l'oli d'oliva en una paella
durant 3-4 minuts. Mentrestant, barrejar els ingredients del marinat fins
que s'integrin.
Incorporar el tofu a la paella i tot
seguit afegir el marinat. Cuinar a foc
mitjà durant 5 minuts o fins que el
líquid s'hagi evaporat, però sense arribar a quedar sec.
Torrar les llesques de pa i servir
el tofu a sobre. Decorar amb julivert
fresc picat. 

Clavar el seitan en uns palets per
fer unes broquetes i marcar a la paella amb una mica d'oli d'oliva fins que
es dauri.

Elaboració

Servir amb la salsa al costat i decorar amb coriandre fresc, xili, sèsam o
cacauets picats.

Barrejar el suc de taronja amb el
tamari i el curri en pols.

Es pot acompanyar amb noodles,
arròs o qualsevol altre cereal. 

©Estela Nieto
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Im eigenen Haus hergestellt

AUTÈNTIC SABOR HINDÚ
PA HI N DÚ
SE NSE SU C R E
AF EGIT

NOU

ESCALFAR
I PROU!

EL S C URRIS
AU TÈNT IC S MÉS
QU
T RO B A RÀS E
terrasana.com
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LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES
TES I INFUSIONS

Maca Chai,
de Yogi Tea®

novetat

Un chai clàssic amb un toc diferent per
als qui volen descobrir alguna cosa nova.
Aquest te aconsegueix captivar gràcies
al dinamisme que aporta la nota dolça
i lleugerament torrada de la maca que,
juntament amb la guaranà, proporcionen
una rica i complexa experiència de sabor.
Una exòtica barreja per gaudir d'una major energia i resistència. Revifa el teu esperit aventurer!

SUPERALIMENTS

Matcha Latte Mix
i Cúrcuma Latte Mix,
de Sol Natural

Begudes Isotòniques,
de Raw Sport Drink

novetat

Raw Sport Drink és la primera beguda
isotònica amb el segell ecològic de la
UE. Disponible en 4 sabors: Llima-Llimona; Taronja-Mango; Maduixa-Menta i Nabius-Açaí. No conté sucres afegits, edulcorants, colorants, conservants o sabors
artificials i és apta per a celíacs i vegans.
La seva fórmula garanteix una hidratació
funcional, neta i amb un alt valor nutricional. Per a una nova generació de consumidors i amants de l'esport compromesos amb la seva salut i la del planeta.
Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
Marca: Raw Sport Drink
www.rawsuperdrink.com
Empresa: Raw Superdrink, S.L.

Dues delicioses opcions veganes,
amb llet de coco, ideals per prendre en els mesos de més fred. Amb
un toc de canyella que els aporta
dolçor natural. Llestes per prendre en minuts, només necessites
afegir aigua calenta o la teva beguda vegetal preferida si prefereixes donar-li un toc de cremositat.
Vegà. Sense gluten. Sense sucres
afegits.

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

Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
Marca: Yogi Tea® | www.yogitea.com
Distribució: Nutrition & Santé
www.nutritionetsante.com/es

BEGUDES

novetat

ALIMENTACIÓ / CEREALS

Krunchy d’Amarant,
Civada i Gerds,
de Barnhouse

novetat

Barnhouse combina flocs de civada integral, amarant inflat i gerds per a un
deliciós esmorzar cruixent. La dolçor
alternativa amb atzavara i xarop d'arròs
completa la recepta amb un toc addicional afruitat. Al forn amb oli de gira-sol
europeu. Els gerds aromàtics brinden
una experiència de sabor especial i brillen amb el seu bonic color tan apetitós
i temptador d'aquest Krunchy. El valuós
amarant proporciona una fina nota a
nous.
Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
Marca: Barnhouse | www.barnhouse.de
Empresa: Barnhouse Naturprodukte
GmbH

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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Fira del Medi Ambient de
Tots a una
Tàrrega i Ecoviure de Manresa
La fira Ecoviure, organitzada per
l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa junt
amb diversos col·laboradors, arriba
a la seva 22a edició. Les jornades
professionals se celebren del 5 al
8 d’octubre, centrades en l’agricultura, la gestió de residus i les energies renovables, l’aigua, etc. i per al
públic en general els dies 9 i 10,
mostrarà les últimes tendències en
alimentació ecològica, cosmètica natural, energies renovables i bioconstrucció a tothom qui s’hi apropi.
Com a novetat, l’espai monogràfic
dedicat a la mel i els seus derivats,
amb tallers, xerrades i tasts.
Els dies 16 i 17 d’octubre se celebra la 21ª edició de la Fira del Medi
Ambient de Tàrrega en una nova
ubicació al Pavelló del Club Natació,
en la zona esportiva de la ciutat.
D’accés lliure i organitzada per
les regidories de Promoció Econò-

FIRES

mica i Medi Ambient, enguany, la
fira sobre ecologia, qualitat de vida
i energies renovables contarà amb
una cinquantena d’expositors d’aliments ecològics i de proximitat,
bioconstrucció, reaprofitament i recuperació de materials, salut i benestar, vehicles híbrids i elèctrics,
comerç just, oenegés i entitats locals. En aquesta edició s’hi afegeixen activitats d’alt valor educacional com és la xerrada organitzada
pel grup ecologista GEMA i el Consell Comarcal de l’Urgell, Les papallones de la Vall de Corb: diversitat i
reptes per a la seva conservació, a càrrec del genetista, investigador i lepidopteròleg Joan Carles Hinojosa.
Per al públic familiar, construcció
de mòbils amb canyes, per Nourdine Khalili i taller de sons d’ocells,
que imparteix Francesc Miralles, i
Mostra taller d’aus rapinyaires, pel
tècnic de fauna Lluís Culleré. Una
excel·lent ocasió per apropar-nos a
Tàrrega. 

ESPAI VIDA SANA

La producció ecològica certificada
com a model de cooperació i sentit de
la responsabilitat.

producció d’aliments, fins i tot com a
única opció per alimentar la població
mundial.

Després de 40 anys de treball amb
un clar objectiu: posar a
la producció ecològica a on li correspon com a motor de canvi des
de moltíssimes
perspectives:
salut, mediambiental, econòmic, social... Ara
totes les organitzacions del sector celebren que el
treball està donant els
seus fruits.

En aquest context de treball i
de la responsabilitat que suposa seguir donant passos
cap endavant, la
unió s’imposa
per treballar
junts, més enllà de les diferències en les
formes.

Europa exigeix als països
membres plans d’acció i responsabilitats. La producció ecològica i l’agroecologia ja es reconeixen com l’única
via possible per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible, i
per impulsar un veritable canvi en la

L’oportunitat d’una potent
campanya de promoció pot marcar un
abans i un després en el
consum intern de productes
ecològics al nostre país.
BioCultura serà de nou, de l’11 al
14 de novembre a Madrid, el punt de
trobada per excel·lència on es creen
sinergies, on es renoven il·lusions, on
es plantegen nous reptes. 
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COMPLEMENTS ALIMENTARIS

physalis
Complements alimentaris naturals

MANTINGUI LA SEVA RESISTÈNCIA NATURAL DURANT TOT L'ANY!

Propolis forte

Echinacea + Propolis

30 Comprimits

Gotes de plantes - 100 ml

3 Bon funcionament del
sistema immunitari

3 Echinacea purpurea /
angustifolia + propolis

3 Conté pròpolis, gelea reial i
acerola

3 Ajuda la resistència natural
3 Ajuda al tracte respiratori
superior
3 100% pur i natural

Physalis Propolis forte bio és un
compost biològic que conté dos
dels productes del rusc més preuats. En aquest compost, s'aporta
en forma liofilitzada l'equivalent a
1500 mg de gelea reial fresca. Propolis forte bio conté a més 100% de
vitamina C natural (extracte d'acerola) que contribueix a al bon funcionament del sistema immunitari.

Physalis Echinacea + Propolis
gotes de plantes bio conté echinacea que ajuda la resistència natural i contribueix al comfort de
les vies respiratòries superiors. El
pròpolis és una substància resinosa recol·lectada per les abelles dels
brots i gemmes d'alguns arbres.

Echinacea forte
30 Comprimits

Gotes de plantes - 100 ml

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

3 Ajuda la resistència natural

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

3 Ajuda al tracte respiratori
superior
3 36% arrels, 64% parts aèries
3 100% pur, natural i no filtrat

Physalis Echinacea forte gotes de
plantes bio és un complex complet
i potent que ajuda la resistència natural. Cansament passatger, períodes d'estrés, pluja, vent... algunes
circumstàncies fan baixar les nostres defenses naturals. L'echinacea
ajuda al sistema de defensa de l'organisme.

Physalis® Complements alimentaris naturals són naturals, segurs, eficaços i formulats d'acord als darrers avenços científics.
www.keypharm.com —
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ACTIVISME SOCIAL

Ariadna Coma,
Periodista|bio@bioecoactual.com

Pepita Perich: “La voluntat social, sumada a la inquietud
per l’alimentació ecològica, de proximitat i de qualitat,
va posar la llavor d’aquest projecte”
lor social: pasta fresca, pizza, salses
i patés.

Pepita Perich és la directora gerent
del Grup Fundació Ramon Noguera
des de fa més de 30 anys. Durant la
seva trajectòria, ha contribuït activament en la configuració d’un nou
model d’entitats socials sense ànim
de lucre a Catalunya, liderant projectes d’emprenedoria social que han
generat més de 200 llocs de treball
per a persones amb discapacitat.
Un d’aquests projectes és l’obrador
d’Aliments Onyar.
Com i per què neix Aliments
Onyar?
L’any 2012, amb l’objectiu de diversificar i generar oportunitats laborals, es va iniciar la producció i comercialització d’aliments ecològics,
un projecte que aportava nous valors
afegits: proximitat, qualitat artesanal, difusió de l’alimentació saludable i, per sobre de tot, permetia la
creació de llocs de treball per a persones de col·lectius vulnerables. Així
va néixer la marca Aliments Onyar.
Des de llavors, elaborem els nostres
productes ecològics totalment naturals, sense additius i amb un alt va-

Aliments Onyar té un valor afegit: producció ecològica amb transfons social. Com sorgeix el nou
rumb empresarial?
Aliments Onyar és un projecte social que neix amb la voluntat de generar ocupació per a persones amb
discapacitat intel·lectual des del començament. La creació de llocs de
treball és un dels principals objectius
de la nostra entitat, la Fundació Ramon Noguera, i ho fem mitjançant
l’emprenedoria social, gestionant diferents línies de negoci per generar
el màxim d’oportunitats d’ocupació.
La producció de pasta i pizza és una
de les activitats que ens permet assolir-ho. La voluntat social, sumada
a la inquietud per l’alimentació ecològica, de proximitat i de qualitat,
va posar la llavor d’aquest projecte
que avui s’està consolidant com una
marca que es comercialitza arreu de
l’Estat.
L’obrador està molt vinculat
amb la Fundació Ramon Noguera.
Quina és la missió de la fundació?
De quina manera està present a Aliments Onyar?
La nostra missió és treballar per
garantir els drets de les persones amb

discapacitat intel·lectual i millorar la
seva qualitat de vida per contribuir
a la creació d’una societat més solidària i inclusiva. En aquest sentit, la
nostra missió està plenament present
a Aliments Onyar, ja que fomentem
un dels drets fonamentals de les persones com és el dret al treball.

pers anys, amb una aposta clara per
la comercialització dels nostres productes a tot l’Estat espanyol.

Vostè dirigeix actualment la
Fundació Ramon Noguera. Com hi
va arribar? Quin és el repte futur
de l’organització?

Les noves instal·lacions, més grans,
i la millora constant tecnològica i de
qualitat ens han permès doblar la producció, assolint els 55.000 kg anuals.
Alhora, l’obrador disposa d’un sistema
de refrigeració més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Tinc l’orgull de dirigir l’organització des de fa molts anys i he pogut col·laborar en el seu desenvolupament i creixement. Actualment,
l’equip humà està format per 400 treballadors, 200 dels quals son persones amb discapacitat que tenen una
oportunitat laboral a les diferents
línies de negoci, una de les quals és
l’obrador d’Aliments Onyar.
En aquest context canviant i d’alta
incertesa, tenim diferents reptes per
davant però, sens dubte, un dels més
importants és seguir generant llocs
de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual. Pensem que
l’alimentació és un sector de futur i
estratègic que cal potenciar i, alhora,
posicionar-nos adequadament per seguir creixent. És per això que volem
centrar molts esforços en impulsar el
projecte Aliments Onyar en els pro-

Per a albergar el projecte social,
heu estrenat un nou obrador, més
gran i sostenible. Quines possibilitats ofereix?

El sector alimentari actual afavoreix la inserció laboral? Creu que
el Tercer Sector Social pot ser un
bon aliat per al desenvolupament
del sector ecològic al nostre país?
El sector de l’alimentació, l’ecològica en concret, està en expansió i,
evidentment, això ens obre un ventall d’oportunitats d’ocupació. I sí, el
Tercer Sector Social pot ser un aliat en
molts aspectes, no només en l’estrictament social vinculat a la inserció
laboral, sinó que cal destacar també
altres valors compartits com poden
ser l’arrelament al territori i, per tant,
la proximitat i la sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Valors que
permeten un creixement sostenible
en el nostre propi entorn. 

EN EL TEU EMAIL

SORTEIG!

Subscriu-te gratis a la nostra edició digital
i guanya un lot de productes de Sol Natural

gratis escanejant el codi

bioecoactual.com/ca/sorteig

*Vàlid durant Octubre de 2021 per a nous subscriptors.

SUBSCRIU-TE

VALORAT EN 100€!
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DE TEMPORADA

El trànsit de les pomes i peres més ecològiques
Gaudir d’una poma royal gala o
d’una pera conferència -les reines
dels nostres fruiters- és la culminació
d’un procés que sorprèn per la multitud de tasques que implica. Prevenció
de malalties, maneig del sòl, podes
selectives, reg, pol·linització, aclarida, aclarit de flors...
Cada peça de fruita ecològica amaga la feina d’agricultors, operaris, enginyers, transportistes i moltes més
persones. És just reconèixer la seva
tasca.
Assistim a la fi de campanya amb
la collita de les peres i pomes més tardanes. Un 2021 que no ha resultat
molt humit pel que fa a la climatologia, el que ha contribuït a mantenir
a ratlla a fongs i plagues. Especialment, al pugó, un despietat enemic
de l’agricultura ecològica.

Un moment crític
Si definir el moment just de recollida és crític, els moments immedi-

atament previs i posteriors són determinants.

un miracle, però es tracta de ciència
i tecnologia. Una evidència -una mésque l’agricultura ecològica és plenament actual i innovadora.

Poc abans de la collita,
s’analitzen mostres de
peres i pomes atenent diversos paràmetres de qualitat. Es mesura la duresa
de la polpa de la fruita,
la concentració de sucre,
la mida i el contingut en
midó, entre d’altres.
En el cas de les pomes,
és precisament la degradació del midó (que es transforma
en sucres) un dels índexs que millor
reflecteixen la seva maduració. En el
cas de les peres, que maduren des de
dins cap a fora, la pèrdua de fermesa
és un clar indicatiu.
Tot això ens ajuda a detectar el
punt òptim de maduresa. És només
llavors quan s’obre la finestra de collita, un terme amb el qual definim el
període entre el començament i el final de la mateixa.

Foto cedida per Alimentos Ecológicos Gumendi

La conservació, clau
No obstant això, i encara que sembli el contrari, la collita és el començament d’un procés no menys important i igualment complex. Té a veure
amb la conservació del producte
abans de la seva distribució.
Com és possible que puguem
gaudir d’aquí a set o vuit mesos de
les peres i pomes que recollim avui
mateix en els nostres camps? Sembla

Per evitar la degradació de la fruita, les peres i pomes s’emmagatzemen en cambres d’atmosfera controlada. L’objectiu, frenar la seva
respiració minimitzant l’aportació
d’oxigen i aplicant fred. En ocasions,
i depenent de la varietat, fins per sota
de zero graus. D’aquesta manera,
s’aconsegueix una qualitat d’emmagatzematge molt més alta sense risc
de fermentació. És l’única manera
de seguir gaudint de la millor fruita,
durant tot l’any i de la manera més
sostenible. 

Tria ecològic, tria Gumendi!

www.gumendi.es
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Laura Lobo,
Periodista|bio@bioecoactual.com

La producció d’Oli d’Oliva Verge Extra ecològic
La gastronomia mediterrània es
caracteritza per l’ús de l’oli en les
seves elaboracions, no només a l’hora d’amanir i presentar el plats sinó
també durant la cocció i preparació
dels aliments. Encara que existeixen
moltes varietats d’olis, el més saludable és el d’oliva, i més concretament
el verge extra.

a 2º. De fet, un oli pot ser descartat
de la categoria de OVE per presentar
alguna imperfecció i recalar així en
aquesta segona classe segons la seva
qualitat.
D’altra banda, l’Oli d’Oliva té com
a base olis refinats, l’acidesa és major a 3º i no tenen ni olor ni sabor.
Aquests es barregen amb OVE i, depenent de les proporcions d’aquesta
barreja, serà més o menys intens.

Quants tipus d’oli d’oliva
existeixen?
A grans trets podem diferenciar
quatre grans varietats segons recull
la legislació de la Unió Europea (Reglament CE 1019/2002): oli d’orujo
d’oliva, oli d’oliva, oli d’oliva verge
i oli d’oliva verge extra, sent aquest
últim el més saludable per al consum
humà.

Oli d’Oliva Verge Extra
(Oli OVE)
L’oli OVE és l’oli de més qualitat. Perquè pugui ser considerat com
a tal ha de complir dos requisits, un

123rfLimited©jackf. Instal·lacions d’Oliflix

relacionat amb el grau d’acidesa i un
altre de caràcter organolèptic, és a dir
de sabor i aroma. De fet, perquè un
oli sigui considerat OVE ha de passar
per un tast realitzat per experts, ja
que fins a la data no hi ha cap instrument de laboratori capaç de mesurar les aromes i sabors desitjables en
aquests olis de tanta qualitat.
L’acidesa de l’oli mesura la quantitat d’àcids grassos lliures presents

en un oli. Com més baix sigui aquest
grau, major serà la qualitat. Aquest
indicador de qualitat dels olis d’oliva
verges ha de ser, en el cas del OVE, un
valor igual o inferior a 0,8º.

Oli d’Orujo d’Oliva
Aquest tipus d’oli s’elabora amb el
greix, residus de pinyols i pells de les
olives que queden com a restes dels
altres olis, per això és de qualitat inferior als anteriorment comentats.

Oli d’Oliva i d’Oliva Verge

Espanya, líder mundial
en producció d’Oli d’Oliva

D’una banda, l’Oli d’Oliva Verge
també és un producte natural, encara
que pot presentar algun defecte i la
seva acidesa ha de ser igual o inferior

Espanya se situa en el primer lloc
mundial en superfície i producció
d’oli d’oliva, segons el MAPA (Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació),

ALIMENTACIÓ
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GALETES
DE CIVADA

SENSE GLUTEN

Ametlla
i Cacau

Taronja
i Coco

Poma
i Canyella

Veganes
Alt Contingut en fibra
Edulcorades amb sucre morè de canya
Envàs 100% COMPOSTABLE
Sense Gluten – aptes per a celíacs
Sense oli de palma
Entra a www.int-salim.com i coneix-nos
o pregunta a la teva botiga de confiança

bio
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representant el 60% de la producció de
la UE i el 45% de la mundial. Espanya
compta amb 2,5 milions d’hectàrees
de superfície dedicada a l’olivar, segons dades de la Interprofessional de
l’Oli d’Oliva Espanyol.
L’Oli d’Oliva és el més consumit
pels espanyols i representa gairebé el
35% del volum total, segons l’Informe del Consum Alimentari a Espanya
(2020).

Oli d’Oliva Ecològic
La superfície de l’olivar ecològic
ha augmentat un 6,4% a Espanya,
passant de 209.288 hectàrees que
es comptabilitzaven el 2019 a les
222.722 de 2020. Andalusia és la comunitat autònoma amb major superfície (88.691 hectàrees), la segueixen
Castella - la Manxa (74.153 hectàrees),
Extremadura (29.131 hectàrees) i Catalunya (8.870 hectàrees).
Perquè un oli d’oliva verge extra
sigui certificat com a ecològic, ha de
complir els paràmetres establerts per
a l’oli OVE anteriorment esmentats,
i també amb el reglament de la Unió

Europea sobre producció ecològica.
Això ho sap molt bé l’Antonio Rey,
que des de 1988 elabora el seu propi oli d’oliva verge extra en un antic
molí datat de l’any 1942 a Flix, Tarragona, sent fruit d’aquest treball el
seu oli OVE Oliflix.

Oliflix, un oli amb personalitat
“Vaig posar en marxa aquest molí
antic per recuperar les arrels de la
cultura i el cultiu de les oliveres i per
mantenir l’origen històric de l’elaboració d’oli de qualitat, mitjançant un
sistema, el del molí de pedres de granit, que ja feien servir els romans”,
explica Antonio Rey.
“Oliflix és un oli amb personalitat pròpia. Som una empresa diferent i 100% transparent”, assegura
l’Antonio. I és que en totes les seves
ampolles d’oli fan una invitació a visitar les seves instal·lacions a qui ho
desitgi. “Ens agrada dir on som, què
fem i com ho fem. Després, és el consumidor, qui amb tota aquesta informació decideix si troba alguna cosa
millor. Nosaltres som transparents
amb la nostra feina”, continua. Des-

prés de més de 35 anys
produint oli, coneix a
la perfecció l’estat òptim de maduració de
les olives, les diferents
varietats i com elaborar un producte de
qualitat.

Elaboració de l’oli
OVE ecològic en un
molí de granit
El procés d’elaboraFoto cedida per Oliflix. Pau Rey (esquerra) i Antonio Rey
ció d’un bon oli OVE
comença amb la reEl següent pas és la decantació
collida de les olives en el seu estat
òptim de maduració. S’ha de fer amb mitjançant la qual se separa l’aigua
molta cura per no danyar-les ja que vegetal i l’oli, que serà el producte fiaixò podria perjudicar la qualitat fi- nal embotellat, després de passar els
corresponents controls.
nal de l’oli.
Seguidament, ens explica l’Antonio, trituren les olives en el seu molí
format per dos grans rodes de pedra
de granit que giren a una velocitat de
18 voltes per minut. La massa resultant es reparteix de manera uniforme entre dos cofins i es premsa. De
la primera pressió en fred resulta el
primer suc de l’oliva.

Olives fresques
Malgrat que cada pas del procés
d’elaboració és summament delicat i
important, l’Antonio Rey explica que
“no hi ha unes condicions ideals per
produir l’oli OVE, però el més important és que la fruita que hagi madurat
a l’arbre sigui molt fresca”. 

ALIMENTACIÓ

Octubre 2021 - Núm 95

22

BIOECO ACTUAL

Cada dia l’actualitat ecològica a:
www.bioecoactual.com

PROFESSIONALS

MOVIMENT ECOLÒGIC

Eduardo Cuoco,
Director d’IFOAM Organics Europe|www.ifoam-eu.org

20è aniversari d’IFOAM Organics Europe:
fer balanç i mirar endavant
Els primers anys, configurant
una estructura sòlida

El moviment ecològic va comen·
çar com un moviment per canviar
els sistemes alimentaris industrials
per sistemes alimentaris saludables,
solidaris i justos per a la terra i els
que l’habiten, i per als que treballen
i viuen al camp. Amb la importàn·
cia creixent de les institucions de
la UE per a l’agricultura, registrar
legalment IFOAM Organics Europe
el 2002 (‘IFOAM EU’ en aquell mo·
ment) i obrir una oficina a Brussel·
les el 2003 va assegurar una repre·
sentació permanent al cor de la UE.
Aquesta oficina va permetre a la
nostra xarxa anteriorment voluntà·
ria construir i aprofundir les seves
relacions amb les institucions de la
UE i altres parts interessades relle·
vants. I aquest treball va donar els
seus fruits! Les institucions de la UE
van reconèixer que el moviment
ecològic europeu va més enllà del
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Reglament ecològic de la UE. Com
a IFOAM Organics Europe, vam co·
mençar i continuem representant
el moviment en altres qüestions
polítiques de la UE, com ara la Po·
lítica Agrària Comuna (PAC), els Or·
ganismes Genèticament Modificats
(OGM), la Recerca i la Innovació i

molt més. Les institucions de la UE
ens consideren la veu unificada del
moviment ecològic a Brussel·les.
Entre 2002 i 2011, la nostra or·
ganització es va desenvolupar en di·
mensions, estructura organitzativa i
difusió. L’any 2004 es va publicar un

pla d’acció ecològic de la UE després
d’uns esforços intensius de defensa.
El mateix any, vam esdevenir presi·
dent del grup assessor de la Comissió
sobre Agricultura Ecològica. Per ga·
rantir el finançament suficient per al
moviment ecològic europeu, vam de·
cidir el nostre primer sistema de quo·
tes durant la nostra Assemblea Ge·
neral el 2006, amb una actualització
posterior al 2011. El primer Congrés
Europeu Ecològic el 2007 i la Confe·
rència de Processament Ecològic el
2011 van establir amb èxit aquests
esdeveniments clau a Europa. A
més, en aquell moment vam impedir
l’adopció de l’etiqueta ecològica de
la UE per als productes alimentaris i
vam desenvolupar normes d’adopció
per al processament de vins ecològics
juntament amb el nostre recent Grup
d’Interessos dels Processadors Ecolò·
gics. Aquests èxits no haurien estat
possibles sense el nostre creixement
intern de un empleat el 2002 a dotze
el 2011.
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Les institucions de
la UE ens consideren
la veu unificada del
moviment ecològic
a Brussel·les
Actualment, jugant un paper
important en la formulació
de polítiques de la UE
Des del 2011, hem continuat el
nostre creixement intern, hem enfortit la nostra xarxa amb els nostres
membres, les ONG, la societat civil i
els organismes comercials i hem reforçat encara més les nostres relacions
amb les institucions de la UE. En establir tres grups d’interès addicionals
i diversos grups d’experts i de treball,
IFOAM Organics Europe dóna veu als
agricultors ecològics, als processadors,
als minoristes i a les certificadores.
Per assegurar-nos que tot el sector
se sent ben representat i té un objectiu clar per treballar, vam iniciar un

procés de visió participativa el 2013.
Basant-nos en consultes àmplies dels
membres, hem exposat què vol aconseguir el moviment ecològic per al
2030 i hem desenvolupat un estratègia.
El 2030, el moviment ecològic vol
un sistema alimentari i agrícola just,
conscient del medi ambient, saludable i solidari a tot Europa, que cobreixi tres pilars:
1. Ecològic a cada taula
2. Millorar - Inspirar - Entregar
3. Joc net - Pagament just
Entre els nostres èxits recents per
assolir la nostra Visió 2030 hi ha l’objectiu del sòl ecològic en l’estratègia
Farm to Fork de la UE i un nou i ambiciós Pla d’Acció Ecològica de la UE.
L’estratègia Farm to Fork (Del Camp a
la Taula) de la Comissió Europea proposa un objectiu del 25% de sòl ecològic per al 2030. El Pla d’Acció Ecològica
de la UE també inclou molts punts que
defensem, inclosos els criteris mínims
obligatoris per a la producció ecològica en la contractació pública, posicionar al menys un 30% del pressupost
d’Horizon Europe en temes rellevants

per al sector ecològic i accions sobre
fiscalitat i cost real dels aliments. En
un nivell més pràctic, vam convèncer
la Comissió de posposar l’aplicació del
nou Reglament ecològic de la UE a l’1
de gener de 2022, cosa que permet als
productors ecològics preparar-se per
als canvis previstos.
Aquests esdeveniments han passat durant un període difícil per a
Europa i el món, causat per la pandèmia COVID-19. No obstant això,
gràcies a tots els grups d’interès ecològics que van continuar treballant
durant aquests moments difícils, el
mercat ecològic continua creixent i
mantenint la seva tendència positiva.

IFOAM Organics
Europe dóna veu als
agricultors ecològics,
als processadors,
als minoristes i
a les certificadores

A mesura que creixia el mercat ecològic, també creixia la nostra oficina.
Amb 20 empleats el 2020, IFOAM Organics Europe gairebé va duplicar el
seu personal d’oficines des del 2011,
treballant incansablement per fer una
Europa més ecològica.

Creant un futur millor,
la nostra visió de l’ecològic
a Europa per al 2030
Diverses polítiques configuraran
el futur dels aliments i dels productes ecològics a Europa. El Pacte Verd
Europeu vol que Europa sigui neutral
pel clima el 2050 i “aborda els reptes
dels sistemes alimentaris sostenibles
d’una manera integral, reconeixent
els vincles inextricables entre persones sanes, societats sanes i un planeta
sa”. Per ajudar a aconseguir-ho, l’estratègia Farm to Fork no només estableix un objectiu ambiciós però assolible del 25% de sòl ecològic a Europa
el 2030, sinó també una reducció del
50% en les vendes d’antimicrobians
per a bestiar i aqüicultura, mentre
que l’estratègia de la UE sobre biodiversitat té com a objectiu reduir l’ús
de pesticides químics en un 50%.
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El nou Pla d’Acció Ecològica de la
UE és una eina important per assolir
l’objectiu del 25% i per desenvolupar
encara més el sector ecològic. Com a
IFOAM Organics Europe, contribuirem al seu èxit supervisant la seva implementació sobre el terreny. També
ajudarem a transformar l’alimentació
i l’agricultura donant suport als nostres membres en la seva defensa nacional dels Plans Estratègics de la PAC.
Tot i l’acord decebedor sobre el Reglament dels plans estratègics de la PAC,
els Estats membres encara s’enfronten a una enorme responsabilitat per
garantir que la propera PAC abordi el
col·lapse de la nostra biodiversitat i
la crisi climàtica. El nostre recent estudi “Prospectes i desenvolupaments
per a productes ecològics en els plans
estratègics nacionals de la PAC” visualitza els esforços que cada país ha de
dur a terme per assolir els seus objectius nacionals potencials, que haurien de contribuir a l’objectiu mitjà de
la UE del 25%. A més d’això, donant
suport a l’agricultura ecològica en els
seus plans estratègics de la PAC, els
estats membres tenen una eina poderosa per garantir que la seva política
agrícola nacional comenci a abordar

el col·lapse de la nostra
biodiversitat, que ha estat una realitat al camp
europeu des de fa dècades. Llegiu el nostre
informe que posa de
manifest la contribució
de l’agricultura ecològica a la protecció de la
biodiversitat d’Europa.
En el moment de
realitzar aquest article,
la Comissió està preparant avaluacions d’impacte sobre la legislació
sobre les llavors i sobre el lloc de les noves
tècniques genòmiques
en la regulació sobre transgènics,
que pot tenir conseqüències de gran
abast per al moviment ecològic i els
productors lliures de transgènics.
Com a IFOAM Organics Europe, prepararem respostes a les consultes de
la Comissió sobre tots dos temes i
informarem regularment als nostres
membres. El moviment ecològic ha
estat i continua sent molt actiu en
la protecció del sector dels aliments
i de l’agricultura ecològica enfront

tègia interna 2021-2027. El resultat
de l’enquesta informarà del procés
de revisió i s’assegurarà que els objectius i les estratègies siguin rellevants
en els nous contextos polítics, tecnològics i socials.
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dels transgènics i en el manteniment
d’Europa lliure de transgènics. Estarem molt implicats en aquest debat
polític, representant la veu del moviment ecològic europeu.
A més, mirant a mitjà termini, volem assegurar-nos que el moviment
estigui preparat per afrontar els reptes futurs i ampliar la producció ecològica a Europa. Per tant, hem iniciat
un procés per revisar la nostra estra-

Finalment, voldria destacar que
celebrarem el 20è aniversari d’IFOAM Organics Europe l’estiu del 2022.
Juntament amb els membres de la
xarxa IFOAM de tota Europa, el personal, els responsables de la presa de
decisions i els representants d’altres
organitzacions agroalimentàries i
mediambientals, celebrarem els èxits
dels darrers 20 anys i mirarem cap
endavant.
Com a Director d’IFOAM Organics Europe, us puc assegurar que
continuarem assegurant-nos que els
principis ecològics i la visió del moviment ecològic continuïn estant en
un lloc important a l’agenda política.
Per descomptat, aquest serà un esforç
conjunt dels nostres membres, personal de l’oficina, simpatitzants i socis.
El moviment ecològic europeu creu
fermament que junts, transformar els
aliments i l’agricultura és possible. 

PRODUCTES DE NETEJA
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SALUT

Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biòleg

Trametes versicolor: fong medicinal
que estimula el sistema immunològic
Trametes versicolor, conegut com a
cua de gall dindi, és un fong de bonics colors amb forma de ventall, que
com el seu nom suggereix, recorda la
cua d’un gall dindi oberta i estesa.

defensa de l’organisme. La seva funció és destruir les cèl·lules infectades,
les cèl·lules canceroses i regular la
resposta immune.

És un fong llenyós molt comú que
creix sobre soques d’arbres, frondoses
principalment. En funció del lloc on
creixi desenvoluparà una gran diversitat de mides, formes i colors. El trobem en boscos de frondoses d’Amèrica del Nord, Europa i Àsia. La seva
consistència llenyosa el fa un mal comestible, pel que el seu ús habitual és
mitjançant infusió o extracte.
El fong de cua de gall dindi és un
dels fongs medicinals millor investigats. Degut a la seva composició nutricional, i a l’abundància de principis
químics beneficiosos per a la salut, és
un extraordinari aliat en el tractament del càncer. És usat com a complement a la quimioteràpia, augmentant la supervivència dels pacients. A
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la Xina se’l coneix amb el nom de iun
zhi i és usat com bolet medicinal per
la medicina tradicional xinesa (MTC).
Tant a la Xina com al Japó s’empra en
immunoteràpia contra el càncer.
Trametes versicolor és el fong medicinal principal per estimular el sistema
immunològic. Els seus beneficis són
inqüestionables. Augmenta la funció

del sistema immunològic i estimula
la producció de citosines. Promou la
resposta immune activant i inhibint
els diferents tipus de cèl·lules immunològiques. Presenta activitat antimicrobiana, antiviral i antiinflamatòria.
Augmenta la producció de les cèl·lules NK, cèl·lules assassines naturals.
Són limfòcits integrants del sistema
immunitari innat encarregats de la

Conté la quantitat més alta de betaglucans de tots els fongs. Les propietats anticancerígenes i inmunoactivadores són atribuïdes a dos polisacàrids
lligats a proteïnes, el polisacàrid K
(Krestin, PSK) i el polisacàrid pèptid
(PSP). Al Japó s’ha estudiat de manera
especial la glicoproteïna Krestin. La
PSK forma part de diversos fàrmacs
utilitzats per enfortir el sistema immunològic i és administrada en la immunoteràpia del càncer des dels anys
80. Està demostrat que pot reduir el
desenvolupament cancerigen induït
per mutàgens. És beneficiós com a coadjuvant en el tractament de càncer
d’estómac, d’esòfag, colorectal, mama
i pulmó. A la Xina també tenen un
medicament similar, basat en el PSP,
l’efecte immunomodulador del qual
és més fort que el basat en el PSK. 
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Els vinagres medicinals,
elixirs ancestrals

Situat en plena natura, a les
terres volcàniques d’Auvergne
(França), BIOFLORAL elabora
els seus productes a partir de
plantes 100% ECOLÒGIQUES i
compta amb certificat biològic
DEMETER (d’agricultura biodinàmica) i altres com el certificat
AB. Les receptes dels seus elixirs
segueixen mètodes d’elaboració ancestrals: maceració llarga
i suau en botes i ús de premsa
tradicional.

Tot i que no hi ha una referència
exacta, s’estima que el vinagre es va
descobrir al mateix temps que el vi,
atès que deriva de la fermentació que
deriva d’aquest últim (d’aquí també
el seu nom “vinum acre”, vi agre).
S’obté de l’activitat dels bacteris del
tipus “Mycoderma aceti” que donen
lloc a una reacció química que fermenta l’alcohol del vi. No obstant
això, les primeres referències escrites que es tenen sobre tots dos són
de la medicina de Babilònia, al voltant del 5000 aC. L’ús del vinagre es
va estendre també als fenicis, egipcis, grecs, romans i a la resta del món
occidental.
Hipòcrates ja solia recomanar-lo
per a la tos i els refredats, però al
llarg de la història destaca sobretot el
seu ús antisèptic per evitar la infecció de ferides, calmar picades d’insectes i prevenir contagis.
La maceració d’herbes en vinagre
ha donat lloc a diferents tipus de vinagre medicinal, entre els quals sens
dubte destaca pel seu reconeixement
i per la llegenda que l’acompanya, el
conegut com “Vinagre dels 4 lladres”.
S’explica que, en 1628, durant la
pesta negra, a Tolosa, quatre lladres
van ser capturats per entrar a robar
a les cases dels morts i malalts. Tot
i el contacte amb ells, els lladres no
es van encomanar perquè bevien i
es fregaven el cos, la cara i les mans
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amb un vinagre en què havien macerat diverses plantes. Els lladres van
compartir la seva recepta a canvi de
clemència i la seva fórmula va ser inclosa en el Codex de la Farmacopea
francesa l’any 1748, amb el nom de
“vinagre antisèptic”. Però s’ha seguit
mantenint el nom de Vinagre dels 4 lladres i és emprat per les seves propietats antibacterianes i estimulants del
sistema immunològic. La barreja del
vinagre de sidra amb plantes com
el romaní, la sàlvia, la farigola, la
menta, el clau, la canyella o l’all,
entre altres, li confereix múltiples
propietats. A nivell tòpic, s’empra
per desinfectar ferides, netejar pells

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

grasses, alleujar picades o prevenir i
tractar els polls. Diluït en aigua i ingerit, ajuda a depurar i desintoxicar,
reduir la fatiga, netejar el tracte respiratori (fent inhalacions) i protegir
enfront dels virus i bacteris. També
és un excel·lent desinfectant per a
la llar. Al contenir càmfora natural,
està contraindicat en nens menors de
7 anys, embarassades i persones sensibles a la càmfora o amb trastorns
cardíacs.
El vinagre de consolda, el de ginebre i el de calèndula són alguns dels
molts vinagres medicinals que se segueixen emprant avui dia. 

El Vinagre dels 4 lladres
BIOFLORAL contribueix eficaçment a reforçar el sistema immunitari i combatre els microorganismes patògens, gràcies a
la barreja de vinagre de sidra,
amb propietats depuratives i de
plantes i espècies ecològiques’
com la menta, romaní, sàlvia, farigola, all,... la sinergia de la canyella, l’all i el clau li confereix
també importants propietats
antioxidants.
• Autèntica maceració en fred
de 13 plantes en vinagre de
sidra BIO durant diverses setmanes.
• Premsat a l’antiga i filtració
manual, per extreure al màxim els principis actius de les
plantes, sense alterar-los.
• Sense conservants ni molècules sintètiques.
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Boldo per ajudar al teu fetge i digestions
El boldo és una planta de gust
amarg molt vinculada al suport de la
funció hepàtica-biliar i de millora de
les digestions.

A més, si es pren 15 minuts abans
de menjar, estimula la secreció de saliva, per aquesta raó se la considera
aperitiva i que estimula la gana.

El seu nom científic és Peumus boldus. De fet, Peumus és el nom tradicional xilè de la planta i boldo està dedicat al Dr. Boldo, botànic espanyol.

• Retenció de líquids: gràcies a la
boldina, que afavoreix la diüresi,
augmentant la micció.
Usos externs del boldo:

Es tracta d’un arbust perenne que
creix de manera silvestre a les zones
muntanyoses i seques de Xile, on ja
era molt apreciada per la medicina
popular precolombina. La feien servir
per millorar diferents dolències del
sistema digestiu i del fetge, per eliminar paràsits o per tractar malalties de
transmissió sexual com la gonorrea.

Principis actius i
propietats del boldo
La part útil de la planta són les
fulles. Les podem trobar en diverses
presentacions comercials: trossejades; en extracte fluid, en extracte
sec o nebulitzat; en comprimits o
càpsules.
Entre els seus principis actius
destaca la presència de més de 20
alcaloides, sent el més important la
boldina, amb propietats protectores
del fetge, colerètiques, antiinflamatòries, antioxidants, gastro estimulants
i relaxant muscular.
Quant als seus olis essencials conté terpinens, fenols, cumarina o cine-

De manera externa es poden fer
banys de seient d’infusió de boldo
per ajudar a eliminar la infecció vaginal provocada pel fong Candida albicans, gràcies a les seves propietats
fungicides.
123rfLimited©vbacarin. Te de boldo. Te natural i medicinal

ol. Concretament, el cineol té una
aroma allimonada i se li atribueixen
propietats antiinflamatòries, colerètiques i protectores gàstriques. A més,
el boldo té altres principis actius com
els flavonoides i tanins.

ducció de bilis (acció colerètica) i
facilita l’expulsió o secreció biliar
(acció colagoga). Està indicat en cas
de congestió hepàtica i disfuncions lleus tant del fetge com de la
vesícula biliar.

En general, les fulles de boldo són
reconegudes per les seves propietats
hepatoprotectores, aperitives, colerètiques, colagogues, diürètiques, antiinflamatòries i fungicides.

També se li reconeixen beneficis
en situacions més complexes com hepatitis, disquinèsia biliar, còlics hepàtics, colecistitis o cirrosi hipertròfica.
Consulti amb el seu terapeuta.

Principals usos i indicacions
Usos interns del boldo:
• Recolza les funcions del fetge i
de la vesícula biliar: gràcies a la
boldina, el boldo estimula la pro-

• Millora les digestions: gràcies
a l’acció colerètica i colagoga
facilita la digestió dels greixos
i, en conseqüència, millora la
dispèpsia, evitant digestions
pesades, inflamació abdominal o
espasmes digestius.

També es poden fer servir compreses de boldo per a les migranyes
i dolors musculars pel seu efecte
antiinflamatori, calmant i sedant del
sistema nerviós central.

Precaucions i
contraindicacions
És important no superar la dosi recomanada pel facultatiu i prendre el
boldo en tandes discontínues que no
superin les 4 setmanes.
Està contraindicat en cas d’embaràs, lactància i infantesa per la presència d’alcaloides. També s’ha d’evitar si es tenen càlculs biliars perquè
pel seu efecte colerètic podria expulsar les pedres als conductes biliars i
provocar una obstrucció de les vies
biliars. 

TERÀPIES NATURALS

Seguir formant-te és molt senzill

Financiem
als nostres socis
el 15% de Formació
en Teràpies Naturals

Truca'ns. Informa't

913 142 458 - cofenat.es
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Prevenir la caiguda de cabells amb cosmètica
natural i complements dietètics
El nostre cabell es renova cada
dia, de fet, és habitual que ens caiguin entre 50 i 100 cabells al dia. Per
tant, no ens hem de preocupar si veiem uns quants cabells en el raspall,
sobretot en èpoques de l’any com la
primavera o la tardor. Però, si observes que el teu cabell està pobre, feble
o que aquesta caiguda és més acusada
del que seria normal, activat i aporta
al teu cabell les vitamines i minerals
que necessita per mostrar tot el seu
vigor i aplica-li la cosmètica natural
adequada.
Les causes d’una caiguda excessiva poden ser variades: l’estrès o la
manca de vitamines i minerals o bé
malalties greus o tractaments farmacològics agressius.

Cura del cabell des de l’interior
Vitamines com la Biotina i Minerals com el Zinc o el Seleni ajuden a
mantenir el cabell en condicions nor-

i minerals que aporta. A més, és rica
en aminoàcids i enzims.
També el germen de blat és molt
ric en vitamines del grup B, en minerals com el ferro i té un contingut
proteic elevat.

Cura del cabell des de l’exterior
123rfLimited©lightfieldstudios

mals. El Zinc i el Seleni, a més a més,
enforteixen les ungles.
L’alfals és una bona font de vitamines i sobretot de minerals, com el
calci, ferro, potassi, fòsfor, silici, zinc,
etc. Per això és un bon complement
que ajuda a donar vitalitat a ungles
i cabell.

Xampú enfortidor
Per evitar la caiguda del cabell, és
imprescindible un xampú de cosmètica natural, lliure de sulfats, silicones,
parabens i perfums sintètics, però a
més que tingui propietats enfortidores, per al que ha de ser ric en romaní i ortiga, reguladors de la secreció
sebàcia del cuir cabellut.
Mascareta anti caiguda

El llevat de cervesa s’utilitza com
a suplement nutricional per l’alta
quantitat de vitamines, destaquen
sobretot les vitamines del grup B,

COSMÈTICA

Per nodrir i hidratar, així com estimular el creixement, pots preparar
una dilució d’oli de coco (20ml), oli

de ricí (10ml) i oli essencial de romaní (10 gotes). Aplica una o dues vegades a la setmana durant 15 minuts,
abans de rentar el cabell, d’arrel a
puntes.
Ampolles anticaiguda
Per la caiguda de cabell més severa, recomanem incloure algunes
ampolles amb efecte “Stop Caiguda”,
per això el seu ingredient principal
ha de ser el Gingko biloba, que activa la microcirculació sanguínia, mantenint el cabell fort i augmentant la
densitat capil·lar. 

Pots adquirir tots aquests productes
als centres Herbolario Navarro i a

www.herbolarionavarro.es

HIGIENE FEMENINA

Descobreix ALL IN OIL,
la nostra línia premium
ECOLÒGICA i VEGANA
Exclusives fórmules de
màxima eficàcia gràcies a
l'estudiada sinergia dels seus
ingredients naturals.

Perfect Body Sculpt
MODELADOR - ANTICEL·LULÍTIC
ESCULPEIX • REDUEIX • REFERMA
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Dieta vegana i immunitat
El sistema immunològic proporciona una sèrie de funcions bàsiques
per protegir l’organisme de les infeccions i és fonamental per a la nostra
supervivència. Constitueix una barrera, elimina patògens i desenvolupa
i manté una memòria per a futures
trobades amb el mateix patogen. Les
persones que segueixen una dieta
vegana busquen també suplements
nutricionals per mantenir i reforçar
les seves defenses. En l’àmbit de la
nutrició, el vincle que existeix entre
dieta, salut i immunitat és una àrea
important d’investigació. La correcta
funcionalitat del sistema immunològic és fonamental per mantenir l’homeòstasi corporal.
Les vitamines liposolubles (A, D i
E) tenen un paper essencial, ja que
posseeixen importants funcions que
regulen la resposta immunitària. Els
oligoelements com el ferro, el zinc i
el seleni, són fonamentals per aconseguir una bona eficiència del sistema immune. El zinc exerceix una
multitud d’efectes sobre nombrosos

dèficit proteic unit al consum d’aliments refinats, pot portar a una baixa eficiència del sistema immune.
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tipus de cèl·lules immunitàries, i té
un efecte directe sobre el nombre i
la funció dels macròfags. El seleni i
el zinc els trobem en els cereals integrals, els fruits secs i el llevat de
cervesa. Es recomana suplementar
a les persones veganes amb vitamina D3. Hi ha avui dia una vitamina
D3 (obtinguda a partir del liquen)
perfectament adequada per a aquest
col·lectiu. En termes generals en la
dieta vegana, si els aliments que es
consumeixen són integrals (cereals,

El seleni i el zinc
els trobem en
els cereals integrals,
els fruits secs i
el llevat de cervesa
pasta, pa), aquestes necessitats estan
cobertes. No obstant això, el possible

D’altra banda, i a més dels aspectes
nutricionals, hi ha plantes i fitonutrients que posseeixen propietats immunomoduladores, antimicrobianes i
especialment antivirals de les que poden beneficiar-se les persones veganes
i que han demostrat eficàcia clínica.
Entre elles podem destacar els estudis realitzats amb una mena de Jara,
el Cistus incanus ssp x creticus subsp. eriocephalus que conté un mínim del 20%
en polifenols, per les seves propietats
antigripals. El concentrat de baies de
saüc n’és un altre exemple. També
alguns olis essencials com la Ravintsara, el cajeput, la llimona, el niaouli,
la farigola i l’eucaliptus radiata, amb
propietats antiinfeccioses i que poden
ajudar a potenciar la immunitat. A
més, algunes d’aquestes plantes tenen activitat antiinflamatòria i d’eliminació de radicals lliures que són
útils per a restablir i reparar la mucosa respiratòria. 

COMPLEMENTS ALIMENTARIS
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Últimes tendències en cosmètica i bellesa ecològica
Les marques naturals i
ecològiques independents
marquen l’agenda de la bellesa

ses com ara “d’inspiració natural” o
“contenen essències d’herbes” adornen sovint productes elaborats amb
ingredients petroquímics i fragàncies sintètiques.

La categoria de cosmètics i bellesa
ha crescut en xifres de dos dígits a
tot Europa. A nivell mundial, el sector dels cosmètics ecològics valdrà
22.000 milions de dòlars el 2024, creixent entre un 8-10% anual. La cura de
la pell i la cura del cabell són els dos
segments més valuosos, que representen més de la meitat del mercat.
Una combinació de factors està
impulsant aquest creixement: l'augment de la demanda dels consumidors de llistes curtes d’ingredients i
de sòlides credencials ecològiques;
l'expectativa que els productes de
bellesa estiguin ‘lliures de crueltat’; i
més atenció a allò que ens posem al
cos, per citar-ne alguns.

Les definicions són importants
Abans d’explorar algunes de les
tendències que configuraran el futur

COSMÈTICA
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Establir els estàndards

dels cosmètics ecològics, val la pena
recordar algunes definicions.

es poden etiquetar com a ‘ecològics’
amb impunitat.

Afortunadament, hi ha estàndards
internacionals ben establerts per als
productes de bellesa ecològics (i naturals), que ajuden a guiar els consumidors cap a marques i productes amb
credencials ecològiques genuïnes. Els
més coneguts són els estàndards COSMOS i NATRUE, que tenen un abast
global.

Els cosmètics queden fora de
l’abast del Reglament Ecològic de la
UE, de manera que no hi ha cap protecció legal del terme ‘ecològic’ quan
s’aplica a la majoria de productes de
bellesa (la situació és similar als EUA).
Això ha creat un terreny de joc clarament desnivellat. Per exemple, vol
dir que els cosmètics que contenen
només l’1% d’ingredients ecològics

A més, els cosmètics ecològics sovint es relacionen amb el sector de
la bellesa natural. D’una banda, això
és a la vegada precís i comprensible,
ja que els productes de bellesa ecològica són possiblement l’expressió
més pura de ‘natural’. D’altra banda, pot ser problemàtic, ja que la
indústria de la bellesa natural està
plena d’afirmacions enganyoses. Fra-

Quines són doncs les tendències
més sorprenents que es veuen en les
categories de bellesa ecològica i natural i quines són les més susceptibles
de resistir? Ho dividirem en dues: la
indústria que defineix les tendències
que configuraran tot el sector durant
els pròxims anys i les “tendències de
moda” que actualment criden l’atenció dels observadors de la indústria.
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COSMÈTICA
Tendències definides
per la indústria

Tendències de moda

Bellesa circular: molts comentaristes creuen que el pas dels models
de disseny lineal a circular, en què
es reutilitzen o reciclen el màxim
de materials i ingredients al final
del seu ús, transformarà la indústria de la bellesa. Lorraine Dallmeier, fundadora de l’escola de formació en cosmètica ecològica, Formula
Botanica, diu que “la bellesa circular està creant un canvi sísmic, cosa
que ens obliga a replantejar-nos
completament la forma de comprar,
utilitzar i disposar de productes
cosmètics”.
Sostenibilitat: la bellesa circular
s’inspira en la tendència de sostenibilitat més consolidada. Aquesta és
la megatendència que ningú pot ignorar, des de l’abastiment sostenible
i la protecció de productes botànics
en perill, fins als envasos ‘climàticament intel·ligents’ i els esforços
de les marques per alinear-se amb
els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) establerts per les
Nacions Unides.
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Compatible amb el microbioma:
la comprensió creixent del paper vital del microbioma (els bons bacteris que viuen a i dins el cos humà)
a l’hora de mantenir una bona salut
ha donat lloc a una nova categoria
de prebiòtics i probiòtics tòpics, formulats per nodrir aquest ecosistema
microbià.
Canvi de règim: durant dècades,
les empreses globals de bellesa van
establir l’agenda en bellesa i cosmètica. Ja no. Avui són marques independents (moltes d’elles ecològiques
i naturals) les que marquen l’agenda i
sacsegen tota la indústria.
Inclusivitat: la inclusió entre gènere i raça és una poderosa tendència
en cosmètics ecològics i naturals.
Bellesa des de dins: els suplements i productes nutricionals que
donen suport a la “bellesa des de
dins” són ara una categoria important per si mateixa. Hi ha un nombre
creixent de productes ecològics certificats que entren en aquest mercat.

Sense envasos: a mesura que el moviment zero
residus s’accelera, més
marques de bellesa ofereixen alternatives sense envasos en forma de recanvis
(sabons, cura del cabell i
cura de la pell), o sabó sòlid i productes de fragància. Les marques ecològiques i naturals es troben al
capdavant de la corba de la
tendència sense envasos.
Subproductes de bellesa: els ingredients secundaris (subproductes de
la fabricació d’aliments, per exemple) apareixen cada cop més a les
marques de bellesa ecològica i natural i les enalteixen.
Bellesa vegana: “Vegana” indica
múltiples beneficis per als consumidors (lliure de crueltat entre ells), i
per a molts és un terme més entenedor que ecològic o natural. Com
a resposta, un nombre creixent de
marques ecològiques volen mostrar
al paquet les seves credencials (i certificació) veganes.

123rfLimited©oneinchpunch

Revolució al detall: el panorama
canviant del comerç és un avantatge
per als cosmètics ecològics. Més espai
de prestatgeria dedicat a la categoria i el creixement de venda on-line
especialitzada han ampliat significativament l’accessibilitat. Mentrestant, els defensors de l’ecològic com
Weleda han anat ampliant les seves
botigues i balnearis de marca, mentre que les cadenes europees com
Holland & Barrett han desplegat botigues de concepte de bellesa noves i
atrevides. 

COSMÈTICA

Mima el teu cabell
intensament

C

Embolcalla el teu cabell en un bany de nutrició i
hidratació amb la Mascareta Capil·lar certificada
Ecocert Cosmos Organic de Corpore Sano. Els extractes
vegetals de la seva fórmula regeneren el cabell sec o
castigat, deixant-lo suau i radiant.
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www.corporesano.com
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Christopher Dawson: “Hi ha feina a fer a nivell
governamental per tal de que la producció
d’aliments ecològics sigui una prioritat”
tivant” animals exclusivament per al
nostre consum i destruint el paisatge
natural en el procés.
Christopher al costat de la seva filla Maria
Dawson, directora comercial de Clearspring

Semblava quelcom intrínsecament
erroni i un ús indegut i evident de la
natura. Volia aprendre més, així que,
el 1973, vaig passar un any visitant i
treballant en granges ecològiques. El
1974 vaig venir al Regne Unit per continuar els meus estudis i entendre l’agricultura ecològica i la sostenibilitat des
d’un punt de vista internacional.

Christopher Dawson és president
de Clearspring, empresa pionera dels
aliments ecològics amb seu al Regne
Unit, que va fundar el 1993. Ha dedicat la seva vida a l’estudi, la promoció
i la distribució d’aliments ecològics
certificats, produïts mitjançant tècniques de processament tradicionals i
d’agricultura ecològica. Avui en dia,
Clearspring té més de 280 productes
ecològics certificats, fabricats per 88
productors d’aliments de 15 països i
exportats a més de 60.

Va ser a Londres que vaig descobrir el poder dels aliments japonesos
fermentats tradicionalment. El 1979
vaig viatjar al Japó per obtenir més
informació i em vaig acabar enamorant de la seva hospitalitat, el menjar i la cultura. Impulsat pel desig de
portar el que havia après del Japó i els
productes que havia ajudat a convertir en productes ecològics a un públic
internacional molt més ampli, vaig
decidir tornar al Regne Unit i gestionar directament Clearspring, una
empresa que havia creat el 1993.

Clearspring té una llarga història,
que es remunta al 1993. Però el seu
viatge personal va començar abans.
Tot va començar el 1972. Vaig néixer i créixer a Nova Zelanda i va ser
allà, quan tenia 19 anys, quan me’n
vaig adonar clarament; el país tenia
una població de només tres milions
de persones, però hi havia prop de 60
milions d’ovelles. Si els humans som
a la part superior de la piràmide evolutiva, amb la capacitat de digerir una
àmplia gamma de cereals i llegums,
em preguntava per què estàvem “cul-
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Quins valors personals intenteu
aportar al vostre paper de president?
Tinc alguns principis generals que
m’han ajudat a guiar-me en el meu
viatge. És important ser àgil i adaptable individualment i també com a
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empresa. Crec en el lideratge amb
l’exemple, per això he estat centrat
en la alimentació vegetal en la meva
feina i dietèticament des del 1972.
Crec en el poder il·limitat de les persones. Doneu-los les eines, la inspiració i la llibertat adequades i faran
meravelles.
Heu tingut una llarga i profunda
relació amb el Japó.
El Japó ha tingut un gran impacte
en la meva vida, sobretot perquè la
meva dona és japonesa. La cultura i la
història del país també han tingut una
gran influència en mi. Una gran part
de la gamma de Clearspring és japonesa. Els productors i agricultors amb
els quals treballo avui són els mateixos amb els que vaig passar molt de
temps treballant durant els meus anys
al Japó. M’agrada molt veure aparèixer productes japonesos tradicionals,
autèntics i de producció sostenible a
les botigues i a les taules de tot el món.
Clearspring ha estat una empresa d’alimentació ‘vegetal’ des de
molt abans que s’utilitzés el terme
“plant-based”. Com veu la ràpida
expansió del sector?
Per una banda, és extremadament
emocionant veure que la dieta basada en plantes s’enlaira d’una manera

“

Crec en el
poder il·limitat
de les persones

”

tan gran, tenint en compte tots els
anys que fa que defensem els seus beneficis. De l’altra, és molt important
que la nutrició sigui una part important de l’evolució de la societat cap
als aliments d’origen vegetal.
El mercat dels aliments ecològics ha crescut espectacularment
en els darrers 30 anys. Però només
al voltant del 2-3% de les terres de
conreu del món són ecològiques.
Com podem aconseguir el pas de
canvi que necessitarem per restablir l’equilibri a la natura i proporcionar aliments saludables a moltes més persones?
Ha estat encoratjador veure el
creixement de l’ecològic durant l’última dècada i com la gent ha adoptat
la marca Clearspring i l’ecològic durant la pandèmia. Tot i això, te raó en
dir que cal un gran pas. Hi ha feina a
fer a nivell governamental per tal de
que la producció d’aliments ecològics
sigui una prioritat. Per tant, sí, encara queda molta feina per fer i l’equip
de Clearspring actua diàriament en
aquest repte. 

