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Alimentació ecològica
contra el greenwashing

En un mercat a l’aire lliure

Un dissabte decideixes visitar el
mercat a l’aire lliure en aquella preciosa plaça de Vic. Enmig d’un gran
ambient et fixes en dues parades, en
les que s’ofereixen verdures i hortalisses ecològiques. Al menys això han
guixat en un cartell. Fas la compra i
no discuteixes si el que et donen és
eco o no. A més, el resultat final a la
cuina és bo.
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Se sap que el frau en alguns aliments ecològics existeix. N’hi ha
hagut bastants, crida l’atenció el
notable escàndol amb una partida
de cogombres cultivats de manera
convencional a preu d’ecològic. Es
va descobrir en 2019 que el ritme de
producció era superior a l’habitual

Van apareixent
unes flamants
botigues «tot fusta»,
que ofereixen
fruita, verdura i
aliments preparats
convencionals,
presentats de manera
que semblin eco
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en aquestes classes d’explotacions.
Més de 470 tones de cogombres van
ser requisades pels agents a una empresa de Granada que els distribuïa
a tot Europa, juntament amb altres
hortalisses i vegetals.
Entre 2019 i 2020 van confiscar a
Espanya 300 tones d’aliments i més de
39.000 litres de begudes en 2.500 controls i inspeccions. També es van decomissar 45.360 ous que, procedents de
Conca i Càceres, havien estat comercialitzats com a ecològics sense ser-ho.

En reconversió
La UE comença a prendre nota per
evitar que la confiança dels compradors es perdi. I ja ha preparat unes
noves directives per a posar en mar-

xa aquest any (la pandèmia les ha
ajornat i s’activaran, per etapes, entre 2022 i 2025). Sembla que aniran
de debò.
Hi ha un període de reconversió de
la terra en agricultura ecològica, des
que es dóna d’alta en un organisme de
control autoritzat fins que pot vendre
els seus productes com a ecològics.
Per a un olivar, per exemple, han de
passar tres anys. No obstant això, en
general es pot vendre la producció
amb el segell de «Conversió a l’agricultura ecològica» al cap d’un any.

El gran supermercat
Amb la massificació d’aliments eco
a gran escala, el resultat són uns productes «eco» de segona divisió. Tant
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EL PRODUCTE DEL MES

Llavors mòltes
(Lli Daurat i Xia),
de Sol Natural

123rfLimited©bubbers

amb les grans marques d’alimentació
i cosmètica convencional com amb les
grans cadenes (Carrefour, Lidl, etc,)
que han entrat en el negoci, els petits
artesans que cuiden les seves elaboracions ja poden preocupar-se.
Seria positiu obrir noves línies
de productes bio sense tòxics o productes químics de síntesi per a tots,
s’obren passadissos sencers a productes de qualitat molt variable, amb
marques blanques ecològiques. Des
del punt de vista de la salut, dedicar-se
als productes eco pensant només en
els diners, sense el més mínim afecte
ni sentit comú, no té sentit.
També van apareixent unes flamants botigues «tot fusta», que ofereixen fruita, verdura i aliments preparats convencionals, presentats de
manera que semblin eco.
L’elecció responsable està a les
nostres mans. Per això, abans de comprar, convé llegir bé les etiquetes. O
millor encara, conèixer directament,
o de primera mà, l’origen del que
menjarem.
Aquí i allà se’ns ofereixen a més
una sèrie de productes especials. Vegem alguns casos.
Jugar amb les paraules. De quilòmetre zero, artesà, funcional,
natural, enriquit, sa, tradicional,
casolà, 0%, light, de proximitat, nutracèutic... no vol dir ecològic. Cap
d’aquests termes està validat per cap
marc legal, a diferència de «ecològic»
(o eco), «biològic» (o bio) o «orgànic»
(així sol anomenar-se als països anglosaxons), que compten amb dife-

rents organismes de certificació oficial, pública i privada.
Productes amb només un ingredient eco. Aquesta trampa s’utilitza
especialment en el món de la cosmètica. Una crema facial amb «calèndula ecològica», amb «civada de cultiu
ecològic» o amb «àloe bio» no es pot
considerar un cosmètic ecològic si
no té certificació, perquè, probablement, barrejarà aquest ingredient bio
(minoritari en la composició total del
producte) amb altres no permesos en
cosmètica eco, per molt que es ressaltin les seves qualitats en l’etiqueta.
Contingut confús. 0% parabens, 0%
additius artificials, 0% sucres afegits, 0%
sucre de palma... Bé, aquest xampú o
aquest desodorant no conté parabens,
però... conté silicones? Alumini? Conté
altres derivats del petroli tan comuns
en productes cosmètics? Moltes etiquetes destaquen la manca d’un ingredient o d’un altre a conveniència, però
no destaquen quins altres no permesos
en la producció eco sí que contenen.
Aliments «sense». Sense gluten
(o ‘gluten free’), sense al·lèrgens, sense sal, sense tal o sense qual. Alguns
d’aquests aliments poden ser ecològics, però no necessàriament. És encomiable que avui en dia es puguin trobar aliments i productes específics per
a persones que realment els necessiten... mentre no juguin a confondre’ns.
De tota manera, seria molt millor si
s’atenguessin les veritables causes de
tantes al·lèrgies i intoleràncies.
«Carns» per vegans. El desenvolupament explosiu de productes per
a vegetarians i específicament vegans

està propiciant l’aparició d’una
infinitat d’aliments pensats per
al paladar d’un carnívor i no
en la salut. Productes que, per
imitar carns i embotits, contenen additius i ingredients poc
recomanables i que res tenen a
veure amb l’ecologia.
Podem comptar amb la
bona intenció dels artesans que
elaboren un deliciós formatge d’anacards, o amb infinitat
d’entusiastes que en xarxes com
Instagram proposen receptes
veganes amb més o menys fortuna. Però les grans empreses
estan entrant a sac en el negoci.
Per exemple, amb carn vegetal
de tecnologia discutible (cultiu
cel·lular). Fins i tot la soja, amb
la qual la indústria alimentària
ha trobat un autèntic filó.
El camí cap a la amanida, o
cap a un senzill menú de patates o de cereals amb verdura no
s’hauria de complicar tant... 

El lli daurat i la xia són petites
llavors amb grans beneficis, com
el seu alt contingut en Omega 3,
antioxidants, minerals i proteïna
vegetal. Però, com que són tan petites, la seva masticació completa
es fa difícil. Prendre-les mòltes, a
més de fer-les més digestives, ens
permet aprofitar tota la seva riquesa nutricional.
Sol Natural ofereix tres varietats
diferents, per a prendre-les per separat o el mix complet d’omega 3
que combina les llavors mòltes de
Lli Daurat i Xia.
• Xia Molta
• Lli Daurat Mòlt
• Mix Omega 3
Pots afegir-les en batuts, cremes,
o empolvorar-les damunt de receptes dolces i/o salades. Sense
gluten.

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

Consumeix Ecològic!
Busca l’Euro Fulla
en els teus productes,
el certificat oficial
de la Unió Europea

Recomanat per

www.masterorganic.es
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Laura I. Arranz,
Dra. Farmacèutica Dietista-Nutricionista|www.dietalogica.com

Dieta lògica: nutrició per viure millor
Estem d’estrena! Presentem aquesta nova secció on recollirem temes de
màxim interès i actualitat relacionats
amb la salut, la nutrició, les funcions
dels nutrients, els beneficis d’alguns
aliments, dades d’estudis recents i
els aliments ecològics. Dieta Lògica
és un terme que utilitzo per explicar
tot allò que el nostre cos necessita
perquè estiguem sans, vitals i feliços.
L’alimentació ha de ser coherent amb
la cura de la nostra maquinària que és
única, complexa i meravellosa. El més
lògic és cuidar-se, m’acompanyeu?

gran abundància i varietat de verdures i fruites, presència diària de fruits
secs, llegums, ús diari d’oli d’oliva verge extra, una ingesta de cereals sempre integrals i en la quantitat necessària en funció de la nostra activitat
física i pes corporal, amb pocs dolços
i aliments processats. Els colors dels
vegetals són deguts a una gran quantitat i varietat d’antioxidants que ens
resulten molt beneficiosos juntament
amb les vitamines, els minerals i les
fibres que també aporten. Com més
varietat en mengem millor.

Sabem que la nostra alimentació
és una gran eina per a la salut, mantenint les nostres funcions vitals, reduint el risc de patir moltes malalties
i fent que tinguem energia i visquem
amb més bon estat d’ànim. El nostre
sistema immunitari, nerviós, cardiovascular, el nostre aparell digestiu,
musculoesquelètic, reproductor, etc.,
necessiten nutrients i substàncies
clau que només poden arribar a través dels aliments. De vegades no en
prenem prou quantitat i, tot i així, el

2. Alimentació emocional: El menjar és pura emoció, ens agrada menjar
i això és una cosa que forma part dels
nostres instints més bàsics de supervivència. El plaer de menjar ha garantit
durant la nostra història natural que
hàgim sortit a buscar aliments i hàgim
preferit els més calòrics per sobreviure
en situacions d’escassetat alimentària,
que era normal. Ara no passa això, tenim gran disponibilitat d’aliments, encara que ens segueix agradant menjar
i el que hem de fer és redirigir aquest
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cos intenta adaptar-se i prioritzar les
funcions més vitals per mantenir-nos
vius. Impressionant, oi?
No obstant això, la nutrició no és
només aportar al cos els nutrients
que necessita doncs també és important com ho fem. Quins són els aspectes clau de la Dieta Lògica?

1. Màxima varietat: Sigui quina
sigui la nostra dieta l’important és
que amb el conjunt del que mengem
aportem al cos allò que necessita nutricionalment per gaudir d’una bona
salut actual i futura. Un dels factors
més importants que hauríem de tenir
sempre en compte és la varietat vegetal. L’ideal per a la salut és que hi hagi
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Nova gamma d’infusions a base
de fruites, plantes i herbes 100% naturals.
Bosses sense blanquejar, sense grapes
i 100% biodegradables.

6 vegades guanyador del premi ‘Great Taste’

Para más información

www.royal-green.eu
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DIETA LÒGICA
plaer cap a aliments més lleugers i saludables. A més, els nostres primers
àpats estan impregnats d’una impressionant sensació de benestar, seguretat i amor als braços de la nostra mare.
Això fa que certs aliments ensucrats
i/o grassos estimulin el record d’aquestes sensacions de benestar. I també socialitzem al voltant d’una taula, la cuina i el menjar acarona tots els nostres
sentits i això ens agrada compartir-ho.
Per això, menjar és un plaer i millor
que així sigui, ja que això ens permet
gaudir de tots i cadascun dels nostres
àpats.
3. Individualització: Tot i que
parlarem d’aspectes interessants per
a la salut, d’aliments i nutrients importants per sentir-nos bé, sempre cal
individualitzar-los ja que cadascun de
nosaltres som diferents. L’alimentació sempre ha de ser adaptada a les
característiques de cada persona, a la
seva edat, a la seva activitat física, al
seu estat de salut, a les possibles intoleràncies o al·lèrgies, a les seves afinitats i aversions, al seu estil de vida, a
les creences, al patró alimentari que
segueix o vol seguir, a la seva situació
social, econòmica i personal. El co-

bientals. Podem minimitzar l´ús d´envasos plàstics, dur a terme un bon
aprofitament dels aliments que comprem, escollir aliments ecològics o de
producció integrada, sempre buscant
una dieta saludable i més sostenible
que protegeixi la nostra veritable llar,
la Terra.
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neixement de la ciència de la nutrició
ens permet elaborar consells generals
i també personalitzar-los en cada cas,
així que en realitat no hi ha una dieta
ideal per a tots, sinó un benefici potencial ideal que sí que hauria de ser
el mateix per a tots, aconseguint-ho a
través de la dieta que s’adapti millor
a cadascú.
4. Sostenibilitat: I allò saludable
és també sostenible i ha de ser així. És
important ser coherent amb el nostre

entorn i l’alimentació s’ha d’adaptar
al medi, al lloc i al moment que vivim.
La globalització ens permet menjar
productes de qualsevol lloc del món, i
això està bé fins a cert punt ja que, en
realitat, genera una empremta al sistema que el perjudica (emissions de
CO2, despesa excessiva d’aigua, més
generació de residus, etc.). Per això,
al nostre dia a dia és millor prendre
aliments de proximitat i temporada
ja que sempre aportaran més beneficis nutricionals, sensorials i mediam-

5. Simbiosi amb el nostre microbiota: És important alimentar
també de forma saludable els milions
de bacteris que formen la nostra microbiota intestinal per propiciar que
predominin les espècies beneficioses.
No estan en simbiosi amb el nostre
cos per casualitat, ja que ens aporten
grans beneficis, tant al nostre estat
nutricional, al nostre metabolisme,
al nostre sistema immunitari i fins i
tot al nostre cervell i la nostra conducta. El microbiota necessita fibra
i antioxidants, així que els aliments
vegetals en són la clau.
La ciència de la nutrició ens aporta cada dia més coneixements sobre
com podem treure el màxim profit
a aquest fet que realitzem cada dia i
diverses vegades al dia. Mengem per
viure millor. 

ALIMENTACIÓ

UN COMENÇAMENT
D’ANY CRUIXENT
Començar el nou any amb menys sucre però amb un
esmorzar complet. Això ho podeu fer amb Krunchy
Joy de Barnhouse. Enfornem el musli cruixent
amb la civada regional dels nostres agricultors amb
un 30% menys de sucre que els altres muslis cruixents,
però amb el 100% del millor sabor cruixent.

Tots els
a
Krunchy ar

sense oli
de palma.

BARNHOUSE.DE
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Mar Picazos,
Tecnòloga dels aliments i farmacèutica|bio@bioecoactual.com

Noves tendències, formatges vegans
El consum de productes vegans es
troba cada vegada més en augment.
El consumidor demana productes de
qualitat i respectuosos amb el medi
ambient que ofereixin una agradable
experiència organolèptica. Dins de
l’alimentació, es troba el repte dels
formatges d’origen vegetal. La caseïna,
la major proteïna present en la llet, és
el principal component del formatge.
En el procés d’elaboració del formatge, la caseïna precipita per l’acció dels
enzims del quall i es forma un coàgul format per caseïna, proteïnes del
sèrum, greix, lactosa i els minerals de
la llet. El percentatge de caseïna intacta determina la textura del formatge.
Ara per ara no s’ha trobat cap combinació d’ingredients i tecnologies que
compleixin la funció de la caseïna en
el formatge, principalment per a formatges durs i semi-durs.
Les alternatives veganes que es
troben al mercat son a base de midons i midons modificats, ametlles
o anacards amb greix de coco, utilitzant proteïnes d’origen vegetal com
el pèsol o l’arròs. L’addició d’aquestes
proteïnes permet una millora de la
textura, però confereixen al producte
final unes característiques molt diferents a les de la caseïna. Per altra
banda, els ingredients com el greix
de coco, tot i ser d’origen ecològic,
tenen un gran impacte en els ecosistemes i la biodiversitat.
Actualment la recerca i desenvolupament dels formatges d’origen ve-

ALIMENTACIÓ

BioEco_enero_1_3_cat.pdf 1 15/12/2021 9:27:14

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

tives al formatge. Aquesta tècnica
implica la introducció d’informació
genètica en llevats i l’obtenció de
caseïnes durant la fermentació. La
proteïna obtinguda que s’utilitza per
al producte final no és genèticament
modificada, però el procés de producció implica modificació genètica, pel
que no és acceptat en la producció
ecològica.
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getal segueix dues línies: utilitzar tecnologies clàssiques aplicades a nous
ingredients o bé aplicar nous processos i tecnologies utilitzant ingredients clàssics. Aquests enfocs poden
permetre la utilització de matèries
primeres ecològiques i respectuoses
amb el medi ambient i aportar nous
sabors, aromes i textures al producte
final.
La recerca de nous ingredients
no se centra exclusivament en la caseïna, sinó també en l'obtenció de
greixos d’origen vegetal que aportin
millors característiques organolèptiques i tecnològiques i que puguin
substituir el greix de coco. Aquest
any ha sortit al mercat europeu un
greix extret directament de llavors
sense additius ni petroquímics que es

Ara per ara no
s’ha trobat cap
combinació
d’ingredients i
tecnologies que
compleixin la funció
de la caseïna en
el formatge
pot incorporar al producte per aportar cremositat.
Per altra banda, la fermentació de
precisió és una tecnologia emergent
utilitzada en la producció d’alterna-

Així doncs, s’està realitzant molta recerca en el desenvolupament
de formatges d’origen vegetal, però
algunes de les alternatives trobades
fins al moment obren el debat sobre
el benefici per a la salut i mediambiental respecte els productes clàssics.
Cal tenir en compte que es tracta
d’un procés de millora contínua, de
manera que ampliar el coneixement
sobre ingredients i tecnologies pot
permetre l’avanç cap a noves direccions per aconseguir productes de
qualitat i respectuosos amb el medi
ambient.
La nova tendència vegana sorgeix
principalment per la necessitat de
nous productes que aportin valor a la
dieta sense malmetre els ecosistemes,
i els formatges d’origen vegetal en
són un clar exemple. És important
que tots els ingredients utilitzats
tinguin la certificació ecològica.
D’aquesta manera es pot assegurar
que en tot el procés de producció s’ha
tingut en compte la cura de la salut
i, en combinació, la preservació de la
natura. 
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Nuremberg, Alemanya

15/18.02.2022

Fira líder mundial d’aliments ecològics

BIOFACH
Menjar per a tots
els sentits
Per fi, trobades reals de nou! Submergeixte de nou en la gran comunitat orgànica:
en viu i en directe. Veure, tocar, olorar i
assaborir en color. Una festa per als sentits,
de les que no tenim des de fa temps.
BIOFACH 2022 és tot això, moments de
felicitat inclosos!

#intoorganic

Només admissió per

En col·laboració amb VIVANESS2022

a visitants professionals

Fira Internacional de Cosmètica Natural
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Mercedes Blasco, Nutricionista, Màster en Nutrició i salut
bonavida099.blogspot.com|Facebook: Sonrisa vegetariana

Com es pren el brou depuratiu?
Les dietes desequilibrades i la vida
sedentària faciliten l’acumulació de
toxines a l’organisme. Generalment
són excessos d’àcid úric provinent
de les proteïnes i d’elements grassos
com ara colesterol i triglicèrids, però
també poden ser restes de medicaments, alcohol o sucres.

potassi, magnesi, calci, coure, ferro i
silici, a més de quercetina i alicina,
un component ensofrat antioxidant
i desinfectant. L’api i el julivert incorporen un sabor inconfusible i una
gran quantitat de potassi que posa en
funcionament l’equilibri hídric del
cos i activa la funció renal. Són bones
fonts de ferro i vitamina C. La pastanaga és la reina dels betacarotens
antioxidants, precursors de la vitamina A que enforteixen el sistema immunològic. El nap a més de potassi,
conté arginina i fibra, mentre que el
llorer redueix l’acidesa gàstrica i facilita la salut del sistema digestiu.

És molt convenient la ingesta de
brous depuratius, almenys dos o tres
dies al trimestre, o com a complement d’un pla dietètic detox, per reequilibrar el cos després d’algun excés, o bé per prevenir trastorns com
ara restrenyiment, hipertensió, gota,
fetge gras o sobrepès.
Aquests brous es poden considerar
begudes isotòniques perquè la seva
funció és hidratar sense desmineralitzar. El seu efecte és generar un efecte
diürètic de neteja i escombrat a l’organisme. Són molt baixos en calories
i, com són majoritàriament aigua, netegen i activen els òrgans depuradors,
com els ronyons, el fetge, la vesícula
biliar i els intestins.

ALIMENTACIÓ
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Els brous depuratius s’elaboren
coent hortalisses en aigua sense sal.
Ceba, pastanaga, porro, api, llorer, all
i julivert són els elements estrella que
no poden faltar. Només s’ha de netejar
i tallar les verdures i abocar-les en un
litre i mig d’aigua freda, que es porta

a bullir. Opcionalment, afegiu-hi una
cullerada d’oli d’oliva. Es cou durant
trenta minuts a foc lent. Un cop bullit,
es cola i s’obté un litre de brou.
Les cebes, porros i alls tenen una
important acció diürètica i aporten

És recomanable prendre’l al llarg
del dia, repartit en tres o quatre racions, com a aperitiu abans del dinar i
d’un sopar d’hora i lleuger i la resta
com a piscolabis. Convé amanir-ho
amb una culleradeta de llevat de cervesa, que afegirà sabor i vitamines del
grup B, a més de reforçar-ne l’acció
depurativa. També s’hi poden afegir
unes fulles de julivert o menta fresques ben picades. 
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NUTRICIÓ INFANTIL

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

Iván Iglesias,
Xef i professor de cuina vegana

Verdures, proteïnes i cereals
a l’alimentació infantil
Mai no és massa aviat per fer entendre als nens la importància de l’alimentació per a la salut, a través de
l’ensenyament de bons hàbits a taula.

exemple, podem fer uns pèsols saltats amb dauets de seitàn, o bé, seitàn
empanat tipus “llibrets”, col·locant
una mica de formatge d’anacards o
d’ametlles entre dos filets de seitàn i
arrebossant-los passant per una solució d’aigua i farina de cigró i després
per pa ratllat d’espelta.

Els primers anys tenim un gran
ventall de possibilitats que oferir als
nens, ja que el paladar s’educa i per
això és essencial que coneguin i tastin
la major varietat possible d’aliments,
que es familiaritzin amb textures, sabors, colors...
A l’hora de planificar els àpats
dels menuts tindrem sempre al cap
incloure verdures, proteïnes i cereals integrals. Sobre aquests tres pilars crearem menús nutritius.
Els llegums són una font vegetal
de proteïnes, aporten fibra i són molt
versàtils a l’hora de cuinar. Podem
incloure’ls saltejats amb oli d’oliva i
espècies (comí, pebre vermell dolç,
ceba en pols, curri...), en untables
com el clàssic hummus, en brous o

123rfLimited©yanadjana

tota mena de plats de cullera, i no
oblidar-nos d’hamburgueses, nuggets
o salsitxes, ja que són formats molt
atractius per a nens i adolescents.
Altres formes d’incloure i variar
les proteïnes diàries als menús familiars són mitjançant els derivats de
la soja que, si bé també és un llegum,
mereix una menció especial. El tofu

es pot oferir als infants des del començament de l’alimentació complementària i es presta a tota mena de
presentacions. Més endavant podem
introduir plats amb soja texturitzada:
pasta bolonyesa, farcits per a lasanyes, mandonguilles...
El seitàn i el tempeh també són
proteïnes vegetals molt versàtils. Per

Els cereals són una font d’energia necessària per als nens. Millor
triar-los integrals. La varietat és enorme: pa i galetes d’espelta, arròs, mill,
cous cous, pasta... Són d’especial interès la quinoa i el fajol, ja que tots
dos ofereixen una aportació més gran
de proteïnes i amb ells es poden preparar també gran varietat de plats. 

ALIMENTACIÓ
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A cada àpat és important incloure
fruites i verdures, si pot ser en cru
seria ideal, i s’aconsegueix per exemple amb una senzilla amanida, o bullides, en puré. Ja, quan arribi l’estiu,
es pot optar per cremes fredes com el
gaspatxo o la vichyssoise.
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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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ESPAI PATROCINAT PER:

Sol Natural | Alimentació Ecològica | www.solnatural.bio
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Coneixes la mongeta mungo?
També anomenada soja verda,
aquest llegum de color verd brillant,
tan utilitzat a la cuina índia, posseeix
meravelloses propietats nutricionals
que la fan mereixedora d’un lloc especial al nostre rebost, ara que arriba
l’època dels plats de cullera.

Proteïnes “a dojo”
Encara que en realitat no és un tipus de soja, la mongeta mungo és el
llegum més ric en proteïnes després
d’aquesta. Aporta entre 25 i 30 grams
de proteïna per cada 100 grams. El
seu alt contingut en lisina, la converteix en un complement excel·lent
dels cereals integrals, que solen mancar d’aquest aminoàcid.

Micronutrients essencials
La mongeta mungo té una alta
densitat nutricional, especialment
pel seu contingut en magnesi, ferro
i vitamines del grup B. El nostre llegum ens aportarà, per tant, beneficis
a nivell de sistema nerviós i serà una
gran aliada per prevenir i combatre
anèmies ferropèniques.

Energia estable i
microbiota feliç
És un aliment alt en carbohidrats
-més del 60% de la composició nutricional- però, no obstant, no produeixen grans variacions glucèmiques
gràcies a l’alt contingut en fibra, que
dosifica l’entrada dels sucres, evitant

pujades i baixades energètiques i prevenint malalties metabòliques i cardiovasculars.
A més, la seva fibra actua alimentant els bacteris del còlon, enfortint
el sistema immunitari i afavorint un
correcte trànsit intestinal.

Més digestives que
altres de la família
Pel que fa a altres llegums, les
mongetes mungo són més fàcils de
digerir ja que la seva pell és més fina
i, per tant, no generen malestar digestiu. De tota manera, tant per eliminar
les substàncies antinutrients -fitats i
lectines que solen acompanyar-les
(a elles i a tots els llegums)- com per
millorar o afavorir la seva digestió i
absorció dels seus nutrients, sempre
convé tenir en compte alguns passos
simples.
1. Remulleu durant tota la nit, amb
aigua calenta i una tira d’alga
kombu. Descartar les que hagin
pujat a la superfície i l’aigua de
remull.
2. Poseu les mongetes i l’alga en aigua freda al foc. Afegir una o dues
fulletes de llorer (que els donarà
sabor i també ens ajudarà a que
siguin més digeribles).
3. Quan comenci a bullir, anar traient l’escuma de sobre i abaixar el
foc.

123rfLimited©nitsuki

4. Cap a meitat de la cocció tirar-hi
un grapat de fonoll o comí (ajuden a evitar la formació de gasos i,
també els aporten sabor).

de 5 passes molt senzilles.

5. Esbandir-les bé abans de servir-les.

2. Llenceu l’aigua i fiqueu les mongetes en un pot tapat amb una gasa.

1. Deixeu les mongetes en remull la
nit anterior.

6. Prendre-les amb un bon raig de vinagre de poma sense pasteuritzar
doncs és ric en enzims i això ajuda
a pair.

3. Col·loqueu el pot inclinat en un
lloc fresc però fosc.

El germinat,
l’opció més nutritiva

4. Esbandiu les mongetes en aigua
un cop al dia i torneu a col·locar-les al flascó inclinat.

Una altra manera de fer que la
mongeta mungo sigui molt digestiva
i de potenciar al màxim les seves bondats nutricionals, és germinant-la. De
fet, com a curiositat, aquests brots de
soja que compres al mercat en realitat són brots de mongeta mungo. Si
t’animes, ho pots fer a casa. Es tracta

5. Quan el brot és més llarg que el
gra, poseu-los al sol una estona estesos en un drap.
Els brots es poden utilitzar com a
topping de cremes de verdures, però
també, quan arribi la calor, com a ingredient d’amanides. 

ALIMENTACIÓ

Amb llavors de xia que li
´
aporten un extra de calci
´
omega 3 i omega 6
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Ariadna Coma,
Periodista|bio@bioecoactual.com

El pa és un risc per a la nostra salut?
El pa és un dels aliments més
antics de la història. Des de fa milers
d’anys, gran quantitat de cultures
l’han convertit en un element fonamental de la seva alimentació. Però
tot i ser considerat un aliment bàsic,
des d’inicis de segle XXI un percentatge creixent de la població mundial
pateix d’algun tipus de trastorn relacionat amb el seu consum a causa,
entre altres factors, de la seva proteïna per excel·lència, el gluten.

Segons la Federació
d’Associacions
de Celíacs
d’Espanya (FACE),
el 75% de les
persones celíaques
no saben que ho són

Blat modern i additius
El gluten representa entre el 80%
i el 90% del total de les proteïnes del
blat modern. La seva funció es basa
en aglutinar els ingredients que configuren la massa, donant-li fermesa i
elasticitat.
No obstant això, moltes persones
no poden ingerir aquesta proteïna
per complet. Doncs un cop ingerida,
es generen fragments proteics (gliadines i glutenines, en el cas del blat)

El gluten
representa
entre el 80% i
el 90% del total
de les proteïnes
del blat modern

reaccions que poden causar trastorns
crònics.

123rfLimited©rafayanes. Pa d'espelta acabat de fer

que el sistema immunitari detecta
com a tòxics, desencadenant una reacció adversa. D’aquesta manera, es
produeixen alteracions en el revestiment de l’intestí prim i es dificulta
l’absorció d’alguns aliments.
Es desenvolupen així les malalties
més comunes produïdes per aquest
excés de gluten, com són la coneguda malaltia celíaca, l’al·lèrgia al
blat, la dermatitis herpetiforme,
la sensibilitat al gluten no celíaca,
així com trastorns més atípics, com

l’atàxia per gluten, o altres tipus de
malalties associades al consum de
pa convencional, com el sobrepès i
l’obesitat.
La major part dels afectats només
presenten símptomes digestius lleus
o intermitents (inflor, gasos, diarrea
lleu després de menjar, entre d’altres), de manera que no els associen
a la ingesta de gluten. Això es deu
probablement a l’efecte opioide del
gluten, que emmascara el dany intestinal, fent passar per inofensives

Precisament per això, la majoria
dels casos relacionats amb la sensibilitat al gluten no s’han reconegut,
ni es diagnostiquen, ni es tracten. De
fet, segons la Federació d’Associacions de Celíacs d’Espanya (FACE), el
75% de les persones celíaques no
saben que ho són.
Aquest tipus d’intoleràncies alimentàries va en augment any rere
any, de manera que molts opten
cada vegada més per retirar el pa de
la seva alimentació, especialment
aquell elaborat amb farines blanques refinades i carregats d’additius.
D’altres, però, opten pel pa ecològic,
fermentat amb massa mare, elaborat
amb varietats antigues de cereals,
com el Kamut o l’espelta, amb major
densitat nutricional i menors índexs
glucèmics. 

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

SPRAY ORAL

DIFERENTES
MANERAS
DE TOMAR

ESPECIAS
LECHE
DORADA

CÁPSULAS

CÚRCUMA
APTO PARA VEGANOS

www.alternatur.es

+34 962 605 061

info@alternatur.es

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable

Gener 2022 - Núm 98

BIOECO ACTUAL

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

AROMATERÀPIA

physalis
Aromatherapy

Descobreix la força dels olis essencials de Physalis!

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

B A NY

I NHA LAC I Ó

MA SS ATG E

O RAL

D IF U S IÓ

Physalis® Aromateràpia. Són naturals, segurs, eficaços i formulats d'acord amb els últims avenços científics.
www.keypharm.com
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Valle del Taibilla | www.valledeltaibilla.es

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

Iván Iglesias,
Xef i professor de cuina vegana

Mandonguilles veganes amb tomàquet fregit i espaguetis
La pasta és un d'aquells aliments que sempre garanteixen
l'èxit a taula. Però, si volem que
es converteixin en un plat excel·
lent, podem afegir unes mandonguilles i un bon tomàquet fregit
perquè els nostres comensals gaudeixin encara més.
Aquesta recepta us ajudarà a
preparar un plat de mandonguilles ràpid i deliciós en versió 100%
vegetal que, juntament amb uns
espaguetis, seran el complement
perfecte per a l'exquisit tomàquet
fregit de Valle del Taibilla.

DIFICULTAT: BAIXA
TIEMPS: 20’ COCCIÓ

©Estela Nieto

10’ PREPARACIÓ

INGREDIENTS (2 racions)
• 60 gr. de soja texturitzada fina.
• 250 ml de brou vegetal.
• 1 culleradeta de ceba en pols.
• ½ culleradeta d'herbes
•
•
•
•
•
•
•

provençals.
2 cullerades de salsa de soja.
2 grans d'all.
2 branquetes de julivert.
Sal i pebre molt al gust.
75 gr. de flocs de civada fins.
250 gr. de tomàquet fregit
Valle del Taibilla.
200 gr. d'espaguetis.

Elaboració
Escalfar el brou vegetal en una
cassola i afegir les herbes provençals, la ceba en pols i una cullerada de salsa de soja. Quan comenci
a bullir afegir la soja texturitzada,
abaixar el foc i deixar que es cuini
durant 5 minuts.
Destapeu la cassola i deixeu que
s'evapori la resta del líquid, fins que
la soja estigui completament tendra.
Escórrer i col·locar en un bol.
Aixafar els alls al morter o una
premsa i afegir al bol.

Incorporar els flocs de civada, el
julivert fresc picat fi, sal i pebre molt
al gust i una cullerada de salsa de
soja.
Barregeu-ho amb una cullera i,
quan s'hagi integrat tot, pasteu-ho
amb les mans i deixeu-ho reposar 20
minuts.
La consistència ha de ser espessa i en prémer amb les mans ha de
quedar compacta, si no és així i s'esmicola, afegir una cullerada de brou
vegetal. Si estigués massa humida
afegir una cullerada de flocs de civada molts, pastar i reposar uns minuts.

Formar les mandonguilles prenent una petita porció de massa i
formant una bola amb les mans. Fregiu-les amb una mica d'oli fins a daurar-les per fora.
Coeu la pasta segons les indicacions del fabricant.
Escalfar el tomàquet fregit en una
paella o una cassola i afegir les mandonguilles. Escalfar uns minuts i servir les mandonguilles amb el tomàquet fregit sobre els espaguetis.
Decorar amb unes fulletes d'alfàbrega fresca. 

ALIMENTACIÓ
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H.L.T, S.A. C/Lago Carucedo, 3 pol. ind. Cobo Calleja . 28947 Fuenlabrada (Madrid)
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LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES
ALIMENTACIÓ / SALSES

Tomàquet Fregit Bio,
de Valle del Taibilla

imprescindible

Tomàquets seleccionats, escaldats,
pelats a mà i fregits lentament amb
oli d'oliva ecològic verge extra. S'hi
afegeix una mica de sucre de canya
per corregir-ne l'acidesa natural i
una petita quantitat de sal marina
ecològica.

BEGUDES / KOMBUCHA

Paleobirra Lemon,
de Kombutxa

Tot el procés li confereix una textura
i un sabor extraordinari.

Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
Marca: Valle del Taibilla
www.valledeltaibilla.es
Empresa: Agrícola y Forestal de
Nerpio SCCLM

ALIMENTACIÓ / XOCOLATA

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

novetat

La gamma de xocolates veganes,
ecològiques i sense gluten de Sol
Natural s'amplia amb 2 nous sabors: Xocolata Blanca i Xocolata
Gingebre Llimona i Cúrcuma.
Xocolates elaborades amb cacau de
Comerç Just, sense lactosa i amb
sucre de coco, un dels endolcidors
amb menor índex glucèmic.

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

novetat

Paleobirra Lemon és una versió saludable
a la cervesa radler, la clàssica cervesa amb
llimonada que ens transporta als dies de
vacances des del primer glop. Amb la base
de la Paleobirra, amb Kombutxa i infusió
de llúpol, i el toc cítric del suc de llimona,
l'herba llimona i les llavors de coriandre.
Amb una quantitat ínfima de sucre residual (0,16 g/100 ml) i sense gluten ni alcohol.
Amb tots els beneficis de la Kombutxa que
li serveix de base i l'autèntic sabor de la birra amb refresc de llimona.

Certificats: Ecològic (Euro Fulla) | CCPAE
Marca: Kombutxa | www.kombutxa.com
Empresa: Mün Ferments, S.L.

ALIMENTACIÓ / CEREALS

Krunchy Joy Cacau,
de Barnhouse

imprescindible

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

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

ALIMENTACIÓ

CERTIFICADORA
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Montse Mulé,
Editora,
redaccion@bioecoactual.com

Alimentació intel·ligent
Encara que tinguem molt arrelats uns patrons en alimentació que
hem heretat dels nostres pares i avis,
l’evolució de l’estil de vida i la major
conscienciació sobre la relació entre
el que mengem i la salut ens porten a
canvis importants.
Conèixer l’impacte en el medi
ambient (desgast i contaminació de
sòls i sobreexplotació d’oceans) també suma a l’hora de decidir menjar o
no menjar alguns dels, fins avui, considerats aliments. Veiem aparèixer
nous productes que en substitueixen
d’altres, com l’ou vegà, en presentaci-

ons per a receptes dolces i per a plats
salats; formatges elaborats amb anacards o amb ametlles, dia a dia amb
més varietat; tes i verdures fermentades saludables com la kombutxa i el
kimchi, etc.
Les novetats segueixen la línia del
que marquen les tendències i aquestes
van clarament cap a una alimentació
més saludable, més respectuosa amb
el medi ambient i amb els animals.
Alimentació intel·ligent que vol
dir conèixer les necessitats de cadascú per estar ben nodrits, depenent de
l’edat, l’activitat, la zona que s’habita,
etc. I d’acord amb això, proveir-nos
d’aquestes necessitats. Menjar menys
de més qualitat. Tampoc cal anar
mesurant i calculant, des d’aquí recomanem sempre una alimentació
variada, d’origen vegetal i de cultiu
ecològic, que inclogui llavors, fruits
secs, llegums, oli d’oliva, i fruites i
verdures de tots els colors.
Nodrir-se més, omplir-se menys. 

Associació Vida Sana,
www.vidasana.org
info@vidasana.org

ESPAI VIDA SANA

La producció ecològica
pot alimentar el món
O, dit d’una altra manera: l’agricultura industrial pot alimentar el
món? Està vist que no. Les xifres
de pobresa continuen augmentant.
Aleshores, quina és la qüestió? La
fam al món no és un problema agronòmic. És un problema polític i d’interessos econòmics. Mentre no es
trenqui aquesta tendència, cap tipus
d’agricultura no podrà alimentar el
món.
Els interessos econòmics han decantat la balança en el desenvolupament de l’agroindústria (llavors híbrides, transgèniques, associades sempre
a un paquet tecnològic d’adobs químics i pesticides que el pagès està obligat a comprar).
Les terres agrícoles disponibles
són suficients per produir les kcal
necessàries per alimentar la població
de 10.000 milions de persones que
s’estima que hi haurà el 2050. És un
problema global: les poblacions dels
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països rics estan sobrealimentades
amb dietes basades en proteïna animal, mentre que les poblacions pobres passen gana i destinen una bona
part dels seus cultius a cafè, te o cacau o, a matèries primeres per a pinso (40% dels aliments que es cultiven
al planeta es destinen a l’alimentació
animal i podria incrementar-se al 60%
en les properes dues dècades). A més,
per si no n’hi ha prou, prop de 1/3 de
la producció mundial dels aliments
destinats al consum humà es perd o
desaprofita a tot el món. 
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DESEMBARCA A ESPANYA

Nous

Postres a base d'arròs, aigua i
ingredients simples

ENVASos DE cartró 150g

Ecològics,
per dins,
i per fora!

Sense conservants, sense
sucres afegits, sense
lactosa i sense soja

Bio
Local
Artesanal
Vegetal

Descobreix també

NATURAL

gerds i
maracujà

maduixa

mango sense
sucres afegits

mango i
préssec

albercoc

Distribuït per Toobio

@morice_desserts

nabius

www.moricedesserts.com
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Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biòleg

Ecòlegs i ecologia
Tots els que estimem la natura i
en gaudim hem vist com d’un temps
ençà ha anat patint una progressiva
transformació cap a pitjor, un continu deteriorament. Molt a poc a poc,
però de forma progressiva i imparable, hem contemplat la degradació
del medi natural. On abans abundaven espècies animals i vegetals d’àmplia distribució i comuns per a nosaltres, ara només hi ha buidor. Veiem
amb sorpresa com aquestes espècies
han desaparegut o reduït fins a la
mínima expressió. I estem parlant
d’una desaparició que s’ha produït
en un període de temps extremadament curt. No es tracta de centenars
o milers d’anys, estem parlant d’unes
poques dècades. En el transcurs d’uns
anys hem vist amb tristesa la pèrdua
i desaparició d’aus, amfibis, rèptils...
Ja no es troben granotes o capgrossos
a les basses, papallones en els prats,
aus silvestres volant en els camps, i
fins i tot pardals a les teulades dels
nostres pobles i ciutats. Han anat desapareixent de mica en mica davant

Molt a poc a poc, però
de forma progressiva
i imparable,
hem contemplat
la degradació
del medi natural

Ja no es troben
granotes o
capgrossos a les
basses, papallones
en els prats, aus
silvestres volant
en els camps
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dels nostres ulls. I ara tots ens preguntem el perquè d’aquesta situació,
què és el que està passant, per què ja
no es troben aquestes espècies abans
tan abundants?
La resposta a la pregunta és complexa ja que no obeeix a un únic factor, sinó a una sèrie de canvis i modificacions en la seva forma de vida,
en la seva reproducció i en la seva
alimentació. En definitiva, les espècies desapareixen perquè estem modificant el seu hàbitat, que és l’espai
físic que reuneix les condicions idònies perquè l’espècie pugui néixer,
viure i reproduir-se, perpetuant la
seva presència en aquest lloc. Modifiquem l’hàbitat i modifiquem la seva
possibilitat d’alimentació. Introduïm
substàncies químiques, pesticides,
verins que alteren la cadena tròfi-

ca o cadena alimentària. Quan una
espècie deixa d’estar present en un
hàbitat, es produeix el trencament de
la cadena tròfica, i aquelles espècies
que se’n alimenten directament es
queden sense aliment i desapareixen.
Els encarregats de donar aquesta
resposta són els ecòlegs. Són ells els
responsables d’estudiar l’ecologia,
la ciència que estableix les relacions
entre els organismes i el seu entorn.
Etimològicament ecologia prové dels
vocables grecs oikos, que significa
casa, i logos, que significa estudi.
La seva funció consisteix a analitzar
com els éssers vius interactuen entre
si, d’establir quin tipus de relacions
mantenen entre ells, de com interaccionen i com es desenvolupen en el
medi físic on desenvolupen les seves
activitats, el seu hàbitat, ja siguin bos-

cos, deserts, zones humides o altres
ecosistemes del planeta. Totes aquestes adaptacions es reflecteixen en la
morfologia i fisiologia dels individus,
així com en l’abundància, la distribució i la diversitat dels organismes a la
natura. El seu camp d’estudi abasta
diversos nivells, com ara organismes,
població, comunitat i ecosistema.
Apliquen els seus coneixements i
experiència per resoldre els problemes ambientals. Ajuden a protegir el
medi natural al proporcionar informació important sobre com l’activitat humana afecta les espècies i ecosistemes. Aquesta informació permet
restaurar les condicions ambientals
òptimes per tal de recuperar els hàbitats i ecosistemes degradats. Estudien
l’abundància i distribució d’organismes, plantes i animals, i les relacions
entre si i el seu entorn, bé sigui en
aigua dolça, marina o medi terrestre,
analitzant i valorant la fauna o flora
present en elles. 

FIRES

’
feria de productos ecologicos
y consumo responsable
FERIAS EN 2022

A Coruña EXPOCoruña 4-6 marzo
Barcelona Palau St. Jordi 5-8 mayo
Madrid IFEMA 3-6 noviembre
Sevilla FIBES 2-4 diciembre
www.biocultura.org
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CERTIFICADORA

Què és la certificació ecològica?
El compliment de normes rigoroses de sanitat, medi ambient i benestar animal en la producció de productes ecològics és inherent a l’elevada
qualitat d’aquests productes.

Un percentatge és visitat addicionalment, seleccionat sobre la base de
l’avaluació del risc d’incompliment.
Un alt percentatge és realitzat sense
previ avís.

Per complir aquests objectius, és
vital un sistema de certificació fiable,
objectiu i rigorós. Un sistema de certificació transparent, i supervisat per
les autoritats competents. A Europa
conviuen tres sistemes de certificació, el realitzat directament per les
administracions públiques, per autoritats de control públic ecològic i per
organismes de control privat.

La norma també obliga a analitzar els productes, com a eina de control. Els controls són supervisats per
personal que no ha estat en contacte
directe amb l’operador, per tal de
mantenir l’objectivitat i la imparcialitat davant la presa de decisió. Només se certifiquen aquells productes
que compleixen, suspenent l’activitat a aquells operadors que no aporten garanties suficients o retirant
del mercat aquells productes que no
compleixen.

la Comunitat Valenciana n’és una
d’elles.
Agrupades per INTERECO, treballem de forma harmonitzada amb
l’objectiu de garantir una competència lleial i un funcionament adequat
del mercat interior dels productes
ecològics, mantenint la confiança del
consumidor en els productes etiquetats com a ecològics. El control oficial
de la producció ecològica abasta tota

la cadena alimentària, producció,
preparació i comercialització. També
els comerços detallistes. Els controls
inclouen revisió in situ dels camps,
bestiar i instal·lacions, etiquetatge
i publicitat, amb presa de mostres i
revisió documental (registres, certificats, factures).
Tots els operadors de la cadena són
controlats com a mínim una vegada a
l’any per personal tècnic qualificat.
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Els consumidors poden confiar
plenament que s’estan respectant
les normes de producció ecològica quan compren un producte
ecològic fàcil d’identificar mitjançant el logotip ecològic de la UE.
El sistema de control i certificació
ho garanteix. 
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La família Muria, creix pensant amb la sostenibilitat
i el medi ambinent
C U I DA E L T E U P L A N E TA

ETIQUETES
Compostables de
NatureFlex TM
Es desintegren
completament sense
deixar residus
a la natura

PR E C I N T E
Biodegradable,
elaborat de forma
sostenible amb blat
de moro

PLÀSTIC

ORGÀNIC

Tots compleixen les mateixes
regles i disposen de les corresponents autoritzacions per exercir els
controls. El sistema de certificació
pública aporta addicionalment el
compromís de responsabilitat, competència, transparència, rigor, integritat i imparcialitat, en realitzar-lo
entitats sense ànim de lucre. Catorze Comunitats Autònomes han optat
pel sistema de certificació pública i

123rfLimited©slavkosereda. Mostra de terra de cultiu per a la seva anàlisi

ENVÀS
R e s pe ct u ó s a mb
e l me di a mbie n t
1 0 0 % re cicl a bl e
i re u t il it za bl e

VIDRE

I A DINS MEL ECOLÒGICA
Mel de màxima qualitat,
feta en arnes ecològiques
per les nostres abelles,
pol·linitzant les flors
i cuidant el planeta

w w w.miel mu ria.c om
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Joaquim Elcacho, Periodista especialitzat
en Medi Ambient i Ciència|jelcacho@gmail.com

Menys carn: recepta per a la salut i el clima
La lluita contra el canvi climàtic
no només requereix una reducció
significativa dels gasos d’efecte hivernacle (com el diòxid de carboni,
CO2) que emeten els vehicles de motor de combustió o les indústries que
consumeixen petroli, carbó o gas. Per
no superar els 1,5 graus centígrads
d’increment de temperatures que va
marcar el 2015 l’Acord de París, els
ciutadans dels països industrialitzats
hem de posar en pràctica també un
canvi important en la nostra dieta
perquè, per exemple, reduint el consum de carn també s’evita l’emissió
a l’atmosfera de milions de tones
d’aquests gasos causants de l’escalfament global.
Adaptar la nostra dieta als requeriments de l’Acord de París suposaria
no només una contribució a l’acció
climàtica, sinó que, de forma paral·lela, milloraria la nostra salut i evitaria
milions de morts prematures, segons
destaca l’informe sobre les implicacions en salut pública de l’Acord de
París, publicat al febrer d’aquest any

da en cap altra investigació científica de gran abast. A més de la dieta,
l’estudi relaciona també l’aplicació
de l’Acord de París amb la millora en
la qualitat de l’aire i la condició física
dels ciutadans.

123rfLimited©123branex. Embalatge de rodanxes de carn en una cinta transportadora

per un equip internacional d’experts
del projecte Lancet Countdown que
promou la prestigiosa revista mèdica
The Lancet.
Una de les xifres clau d’aquest estudi -inèdita fins ara- ens dona una
idea ràpida i clara de la important
relació entre alimentació saludable i
lluita contra el canvi climàtic: si es
compleixen els objectius de l’Acord
de París “s’evitaran 572.000 morts
anuals atribuïdes a la dieta poc saludable”. I aquesta xifra es refereix
només als nou països estudiats en
aquest informe per a l’any 2040: Bra-

sil, Xina, Alemanya, Índia, Indonèsia, Nigèria, Sud-àfrica, Regne Unit i
Estats Units.
Diversos estudis han analitzat en
els últims anys l’impacte del canvi climàtic i, uns altres, per separat, han
revisat els problemes de salut associats a la dieta basada en l’excés de consum de carn que caracteritza moltes
societats industrialitzades.
El nou estudi del projecte Lancet
Countdown aporta, en aquest sentit,
una innovadora visió integral que
fins a la data no havia estat aborda-

“Fins on sabem, aquest és el primer estudi que presenta els canvis o
efectes secundaris beneficiosos que
es poden aconseguir pel que fa a la dieta, l’activitat física i l’exposició a la
contaminació ambiental si es porten
a la pràctica els objectius de l’Acord de
París”, expliquen els autors d’aquest
informe publicat en un número especial de la revista The Lancet Planetary
Health. A més d’evitar 572.000 morts
prematures anuals associades a la dieta, l’informe indica que també es podrien reduir en 462.000 el nombre de
morts atribuïdes a la contaminació
de l’aire i 943.000 morts atribuïdes
al sedentarisme i la manca d’activitat
física.
Els canvis en la dieta, la tecnologia alimentària i el malbaratament
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podrien evitar millorant la dieta en
aquests països és atribuïble al consum de carn vermella.

d’aliments, i els efectes en la salut relacionats amb la dieta, es van estimar
utilitzant un model dissenyat per
calcular els efectes de l’Acord de París i l’objectiu número 2 (fam zero)
dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS).

La reincorporació dels Estats
Units a l’Acord de París, efectiva des
d’aquest mes de febrer, obre de nou
l’esperança d’una acció internacional conjunta i decidida en la lluita
contra el canvi climàtic, però la major part dels canvis necessaris encara
estan molt lluny de fer-se realitat.

A més, els autors del nou estudi
indiquen que la relació entre canvi
de dieta i reducció de la mortalitat se
centra en les malalties cròniques, amb
una estimació que utilitza “un marc
d’avaluació de riscos comparatiu que
consta de nou factors de risc i cinc criteris de valoració de la malaltia”.
Els beneficis per a la salut de la
mitigació en el sector alimentari i
agrícola es consideren en general
com a resultat d’una transició a dietes més nutritives, en forma d’un
major consum de fruites i verdures,
i reduccions en el consum de carns
vermelles i aliments processats, destaquen els autors.
“Serà important garantir que [en
aquests països] les dietes evolucionin
i canviïn de manera que es maximitzi la salut i el benestar humans”, in-
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dica l’informe, en el qual s’inclouen
diverses “dietes i intervencions que
podrien ser compatibles amb l’Acord
de París”.
La part central d’aquestes recomanacions és l’adopció de dietes
flexitarianas (vegetariana flexible),
“equilibrades en calories, amb quantitats moderades d’aliments d’origen
animal i altes quantitats d’aliments
d’origen vegetal”. L’informe de Lancet Countdown indica que, per exem-

ple, a l’Índia no cal reduir el consum
de carn vermella (que ja és molt baix)
però en països com Sud-àfrica, Regne
Unit, Brasil, Xina, Alemanya i els Estats Units la reducció hauria de situar-se entre el 86% i el 92%.
En aquest informe s’indica en concret que el 20% de les morts que es

De molt poc serviran les prohibicions en l’emissió de gasos per part
dels automòbils o les centrals tèrmiques si no s’avança també en altres
mesures de control de les emissions
de gasos d’efecte hivernacle que procedeixen del sector agroalimentari.
L’informe de Lancet Countdown
torna a posar sobre la taula el debat
sobre els impostos al consum de carn
vermella, carn processada i altres aliments que no només poden posar en
risc la nostra salut, sinó que també
agreugen el canvi climàtic. 

Article de referència:
The public health Implications of the Paris Agreement: a modelling study. Ian Hamilton et al., The Lancet
Planetary Health. Febrer. 2021. https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(20)30249-7
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Jordi Casamitjana,
Zoòleg especialista en comportament animal|bio@bioecoactual.com

L’agricultura regenerativa vegànica
podria ser el futur
Estem vivint una crisi alimentària
global. No només pel que fa a la fam
del món, sinó també pel escalfament
del planeta, els problemes de salut,
les pandèmies, i el sofriment dels animals. Tot creat per la forma en què produïm els nostres aliments. Hi ha hagut
molta discussió sobre com canviar el
sistema de producció d’aliments per
superar aquestes crisis. Acabar amb
l’agricultura intensiva d’animals seria
un començament, però també hem
de canviar la forma en què produïm
les hortalisses i altres vegetals. Encara que menys que la ramaderia, els
cultius de vegetals també poden danyar el medi ambient i perjudicar els
animals de manera accidental (per la
collita) o deliberadament (pels pesticides). La filosofia del veganisme, que
intenta evitar tota explotació animal i
no perjudicar el medi ambient, podria
ajudar a canviar tot això.
Per la comunitat vegana, l’agricultura ecològica és una solució in-

qualsevol animal. Per exemple, no fa
ús de fems d’animals o fertilitzants
que contenen ossos, sang o peix, i utilitza en el seu lloc compost vegetal.
No fa servir pesticides ni tampoc cap
ús d’animals per llaurar camps. Els
agricultors vegànics utilitzen la rotació de policultures e intenten produir
les seves fonts de fertilitat directament a la granja.

123rfLimited©stefanolunardi. Hort sinèrgic

completa. Tot i que evita fertilitzants
químics i utilitza menys pesticides,
encara utilitza productes de l’agricultura animal (com el fem animal).
Necessitem alguna cosa millor i, entre d’altres, membres de la Vegan Society al Regne Unit (creada al 1944),
van trobar la solució. En el 1960 veiem per primera vegada el terme

«agricultura vegánica» en la columna
de jardineria de Rosa Dalziel O’Brien
de la revista d’aquesta societat vegana anglesa. La descriu com el mètode
de cultiu lliure d’animals.
L’agricultura vegànica és el cultiu ecològic de plantes amb una quantitat mínima d’explotació o dany a

Amb el temps, els agricultors vegànics van créixer en nombre i es van
organitzar, desenvolupant diferents
enfocaments amb els seus estàndards
oficials associats. Per compensar el
dany que ja hem causat al planeta, van
incrementar les consideracions ambientals en els seus mètodes. Finalment,
el que va començar essent una agricultura experimental a baixa escala per
evitar perjudicar a animals es va convertir en el que avui coneixem com a
«Agricultura Regenerativa Vegànica». Aquesta podria produir aliments
per a la societat del futur de manera
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UN DESCAFEÏNAT I DELICIÓS MATÍ

DESCOBREIX LA NOSTRA GUSTOSA ALTERNATIVA AL CAFÈ
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tables. El nord-americà Joseph Russell
Smith i el japonès Toyohiko Kagawa
van ser pioners d’aquesta agricultura
en la dècada de 1930, i l’australià P. A.
Yeomans i el tasmanià Bill Mollison en
la dècada de 1960.

sostenible i compassiva, i ajudar a reparar el planeta més ràpidament.
La màxima vegànica és: si alimentem al sòl amb materials orgànics
vegetals, llavors el sòl alimentarà les
plantes. Però hi ha moltes maneres de
fer-ho. Un estudi recent d’agricultors
vegànics americans va mostrar com
diferents agricultors poden interpretar la definició d’agricultura vegànica
de manera diferent. Per exemple, alguns van acceptar utilitzar cucs, guano de ratpenats o fems dels animals
de santuaris. Per aquest motiu, alguns
agricultors pioners van crear estàndards oficials d’agricultura vegánica.
En diferents parts del món, els enfocaments difereixen lleugerament
i poden conduir a diferents estàndards comercials. Per exemple, en
l’Alemanya de 1950, Adolf Hoops va
crear «Biocyclic Vegan Agriculture»
(BVA), que és un agricultura purament ecològica i vegetal que exclou
qualsevol aportació d’origen animal.
Aquesta promociona especialment
la biodiversitat, un sòl saludable, el
tancament de cicles orgànics i l’acumulació sistemàtica d’humus. Tam-

123rfLimited©ilfede. Carbassons

bé utilitza la plantació de plantes
companyes, la rotació extensiva dels
cultius i la implementació d’hàbitats
semi-naturals en la terra de cultiu o
al seu voltant.
Després de la creació de la xarxa
«Vegan Organic Network» al 1996,
el Regne Unit va crear els seus estàndards vegànics anomenats «Certified
Stockfree-Organic». La Soil Association, que també s’ocupa de la certificació ecològica, inspecciona les granges sota aquesta certificació. Els seus
membres cultiven en ecològic només
amb adobs vegetals, i fomenten la biodiversitat funcional perquè els pesti-

cides no siguin necessaris. Tampoc fan
servir herbicides, transgènics ni animals en cap part de la cadena. A més,
les granges registrades no poden tenir
animals per a la producció d’aliments
ni guanys comercials. Utilitzen barreres físiques per fer front a les espècies
competidores, i no maten intencionadament cap animal salvatge.
Un altre membre de l’agricultura
vegana regenerativa és la permacultura vegànica. La permacultura (o
agricultura «permanent») és un enfocament filosòfic de la gestió de la
terra que adopta els arranjaments
observats en ecosistemes naturals es-

Els permacultors sovint mencionen
el paper dels animals com a elements
dels ecosistemes naturals. Com a tal,
a vegades afegeixen animals de granja
als seus camps. No obstant això, si en
el seu lloc la fauna lliure local juga el
paper d’aquests animals, llavors podríem tenir permacultura vegànica.
Per exemple, assegurant-se que els hàbitats i les fonts d’aliment estiguin disponibles per als animals que viuen de
forma natural a la zona (afegint punts
d’aigua, tanques, arbres, arbustos, caixes de ratpenats, casetes d’ocells, flors
per a pol·linitzadors, etc.).
Barrejant intel·ligentment principis de permacultura, agricultura
ecològica, conservació de la vida
silvestre, agroforesteria i veganisme, podem obtenir una agricultura
regenerativa veritablement holística i efectiva per encarar les crisis
alimentaries mundials. 

ALIMENTACIÓ

LA QUALITAT DE LA NOSTRA SOJA ÉS EL FRUIT DE LA

NOSTRA BONA RELACIÓ
AQUESTA ÉS LA CULTURA
DE LA SOJA DE TAIFUN.

Per a nosaltres, la clau d’una bona soja per a fer tofu és
l’estreta relació amb els nostres 170 productors
de soja. Coneixem personalment a tots els
agricultors que cultiven soja per a nosaltres i els
visitem regularment als seus camps. Els acompanyem durant tota la temporada de cultiu, des de
la sembra fins a la collita. Així, ens assegurem que
per a l’elaboració del nostre tofu només s’utilitzen
faves de soja ecològiques impecables, que fan d’ell
un aliment saborós i apreciat.

L’expert en soja de Taifun, Stefan, parla de la qualitat de l’actual
collita amb dos dels nostres agricultors contractats.

www.taifun-tofu.com
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Per què optar per detergents sostenibles?
Els detergents formen part de la
nostra rutina: ja sigui en pastilles,
càpsules, líquid o en pols, els utilitzem per netejar plats, roba i qualsevol superfície. Els convencionals van
sorgir a mitjans del segle XX i des de
llavors s’han tornat indispensables
en totes les llars. Però coneixem la
petjada que deixa aquest invent químic en el nostre entorn?
El 87% dels ciutadans espanyols té
molt poca informació sobre l’impacte ambiental dels detergents, segons
una enquesta de l’Organització de
Consumidors i Usuaris (OCU), realitzada l’any 2020 sota el paraigua del
projecte europeu Clean1, l’objectiu
del qual és proporcionar informació sobre els efectes dels detergents
i sensibilitzar els consumidors sobre
aquesta realitat.
Abans d’endinsar-nos en les conseqüències que tenen els detergents per
al medi ambient, caldria desgranar la
seva composició: majoritàriament,
estan elaborats amb substàncies quí-
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miques -derivats del petroli- i fórmules complexes que difícilment es de-
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graden en la naturalesa i contaminen
els mars. A més, aquests ingredients
no apareixen ben detallats en els etiquetats de manera que el consumidor
no té tota la informació.
Les substàncies que inclouen poden ser tensioactius o surfactants
-l’ingredient principal o substància
activa que permet treure la brutícia-,
fosfats, carbonats, perborats, enzims,
colorants, blanquejadors òptics, conservants i escumants, components
que tenen efectes negatius per a la
vida aquàtica i els ecosistemes. Per
exemple, els tensioactius són tòxics
per microorganismes, contaminen
aqüífers i produeixen escumes al
mar, entre altres conseqüències; i
els fosfats poden romandre molt de
temps en l’aigua actuant com a fertilitzants de les algues i fent que es
reprodueixin de forma massiva, esgotant l’oxigen de l’aigua i causant
la mort d’altres formes de vida. És el
que coneixem com eutrofització i

El 87% dels
ciutadans
espanyols té molt
poca informació
sobre l’impacte
ambiental dels
detergents

és el que va passar l’estiu passat a la
Manga del Mar Menor (Múrcia), deixant sense vida a milers de peixos i
crustacis.
“Tots els detergents destrueixen
les capes mucoses externes que protegeixen els peixos dels bacteris i els
paràsits; a més, poden causar greus
danys a les brànquies. La majoria
dels peixos moriran quan les concentracions de detergent s’acostin
a les 15 parts per milió (ppm). Concentracions tan baixes com 5 ppm
mataran els ous de peixos. Els detergents tensioactius estan implicats
en la disminució de la capacitat de
reproducció dels organismes aquàtics”, detalla l’estudi Detergent Disposal into Our Environmentand Its Impact
on Marina Microbes2 (Eliminació de
detergent en el nostre entorn i el
seu impacte en els microbis marins,
en espanyol).
Així mateix, els detergents solen
anar en envasos de plàstic no reutilitzables i no reciclables, agreujant la
contaminació per residus plàstics, un
dels principals problemes mediambientals de l’actualitat. Per evitar contribuir a l’abocament de plàstics,
una bona opció és comprar-los a
granel.
Els detergents també poden afectar la nostra salut, causant al·lèrgies
(algunes marques remarquen l’ingredient que pot produir-la), irritacions
i alteracions en el sistema hormonal. A tall d’exemple, el kathhon -un
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Els tensioactius
són tòxics per
microorganismes,
contaminen aqüífers
i produeixen
escumes al mar

conservant resultant de la barreja de
dues isotiazolinones- pot provocar reaccions cutànies al·lèrgiques.
L’Agència Europea de Productes
Químics ha creat una sèrie de pictogrames que van dibuixats en els productes de neteja convencional que indiquen quins danys pot provocar un
producte: pot ser irritant o corrosiu
per als ulls i la pell, per exemple.

Detergents ecològics
Hi ha alternatives als detergents
convencionals, encara que no han
estat tan publicitats. Parlem dels detergents ecològics. Si bé no hi ha
una regulació legislativa que els defineixi, han de ser biodegradables, sense fosfats ni derivats del petroli i en
els quals prevalguin els components
d’origen vegetal.
Al buscar aquest tipus de productes menys contaminants hem de ser
capaços de saber desxifrar les etique-

Els fosfats
poden romandre
molt de temps
en l’aigua esgotant
l’oxigen i
causant la mort
d’altres formes
de vida
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tes, detectar i evitar aquells productes que tinguin reclams ambientals
falsos (una pràctica coneguda com
greenwashing). Les certificacions ambientals poden ajudar-nos, encara
que unes són més permissives que
d’altres.
Un dels segells més empleats és
l’Ecolabel, l’etiqueta ecològica de
la Unió Europea reconeguda a tot el
món. Va ser creada el 1992 i promou
productes que poden reduir els efectes ambientals adversos. En el cas
dels detergents, han d’estar elaborats
amb tensioactius biodegradables i
complir amb estrictes restriccions sobre el nombre de substàncies perillo-

base d’ingredients ecològics, que certifica
que un detergent té com a mínim el
95% dels ingredients d’origen natural i
el 10% d’origen ecològic. I Eco Detergenza i Eco Bio Detergenza són els segells de
l’organisme certificador italià ICEA.
Indiquen que els detergents estan elaborats amb al menys un 95% d’ingredients d’origen natural i com a mínim
un 20% d’ingredients de l’agricultura
ecològica certificada.

ses -hi ha una prohibició del àcid etilendiaminotetraacètic, microplàstics
i triclosan; es permeten molt poques
fragàncies, conservants i colorants,
entre altres mesures3.

Dues de les millors marques que
podem trobar al mercat espanyol i
que fabriquen detergents ecològics
son BioBel, de Jabones Beltrán i
Trébol Verde.

El certificat francès Ecocert té dos
segells: Ecodétergents que garanteix l’ús
de com a màxim un 5% d’ingredients
sintètics d’entre una llista restrictiva i
la posada en valor de tots els ingredients d’origen natural i Ecodétergents a

Finalment, també podem combinar productes ‘verds’ amb els trucs
de tota la vida per netejar la roba
i la nostra llar com són l’ús del vinagre, el bicarbonat, la llimona i el
sabó natural. 

Referències:
1. https://www.ocu.org/info/clean
2. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/97/1/012030
3. https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/HH%20file.pdf
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Deixar de fumar amb ajuda de Flors de Bach:
conèixer la persona i anar a la causa
Al món hi ha uns 1000 milions de
fumadors. “Cada any, més de 8 milions
de persones moren a causa del tabac”. Així
ho estimen les dades de juliol de 2021
de l’OMS, a l’informe de les quals es
recull que “la COVID-19 ha portat milions de consumidors de tabac a manifestar
que volen deixar-ho”.

BIOFLORAL produeix els remeis florals d’Edward Bach, respectant el mètode original. A més
del seu cultiu ecològic i del certificat Demeter, les flors són curosament cultivades, seleccionades
i recol·lectades per persones que
les coneixen i tracten amb cura,
per mantenir la potència de les
seves propietats energètiques
durant tot el procés. BIOFLORAL
ofereix diversos formats: gotes,
perles, grànuls, esprai. En el procés de deixar de fumar, una proposta seria:

Segons Medline Plus, publicació
de la Biblioteca Nacional de Medicina dels EUA, els símptomes més
freqüents en deixar de fumar són:
intens desig de nicotina, ansietat,
tensió, inquietud, frustració o impaciència, dificultat per concentrar-se,
trastorns del son, mals de cap, increment de la gana i del pes, irritabilitat
o depressió.
Però cada persona és única i té
les seves pròpies manifestacions i expressions físiques, mentals, emocionals, així com les seves raons i trets
propis, tant en el moment de deixar
de fumar, com en el que va començar
a fer-ho.
Per això cada persona recorrerà a
diferents eines d’ajuda que actuaran
de diferent manera en cadascuna.
I una de les eines que pot ajudar en
el procés de deixar de fumar són les
Flors de Bach.
Els 38 remeis florals que va desenvolupar el metge, cirurgià i epidemiòleg Edward Bach, estan vinculats a
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estats emocionals i actuen sobre l’estructura energètica de la persona, en
l’aspecte psíquic i físic. Ell els va ordenar en 7 grups arquetípics que expressen la manera particular que té
la persona d’enfrontar-se al món (els
que senten temor, els que pateixen
incertesa, els que no senten interès
per allò actual, els que senten solitud,
els hipersensibles, els desesperats i
els que pateixen per altres).
Cada flor està relacionada amb
una emoció i ajuda a prendre consciència de la limitació i la qualitat que
cal desenvolupar. Així, per a algunes
persones serà “Centaury”, la flor amb
què s’identifiquin perquè ajuda a dir

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

no. Per altres serà “Impatiens” per
ajudar amb la impaciència o “Cherry
plum” si sent por de perdre el control. Els que s’han donat per vençuts
s’identificaran amb “Gentian” i els
que senten manca de confiança recorreran a “Larch”.
Encara que Bach va voler desenvolupar un sistema senzill, innocu, eficaç, comprensible per a tothom, és important diferenciar entre prendre flors
com a remei, que qualsevol persona
pot fer a casa, i el sistema de teràpia
floral en consulta, en què, com Bach
proposava, s’atén la persona i no la
malaltia o trastorn i es busca la causa
que va desencadenar el símptoma. 

• Pel moment de deixar de
fumar, Centaury ajuda a la
força de voluntat per dir no.
White Chestnut a calmar la
ment i els pensaments repetitius. Cherry Plum ajuda amb
la pèrdua de control i ajuda a
recuperar la calma.
• Quan ja es deixa de fumar,
Walnut ajuda a acceptar el
canvi i tot el procés.
• Per ajudar a no recaure: Chestnut Bud permet aprendre dels
errors ja comesos i Agrimony
ajuda amb l’ansietat per acceptar les dificultats
El Complex emergència aporta calma instantània als moments
d’ansietat.
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Coneixent millor la suplementació esportiva
La suplementació esportiva té adeptes i gent en contra. Per aquest motiu,
explicaré alguns dels suplements més
utilitzats amb aquesta finalitat desmitificant algunes idees que persisteixen
amb el pas del temps.

lar, motiu pel qual la prenen molts
fisicoculturistes juntament amb la
proteïna.

Proteïna
És la més coneguda. Es tracta d’un
macronutrient que conté entre 50 i
100 aminoàcids. És la més utilitzada
per potenciar o reforçar les funcions
comunes de qualsevol esportista,
com ara l’augment de força, la hipertròfia, la recuperació o la millora del
rendiment.

més coneguts a nivell mundial usat
per persones que fan exercicis relacionats amb la força.

Es pot obtenir a través de l’alimentació diària, ja que aquesta aporta
quantitats suficients, encara que els
experts aconsellen ingerir d’1,4 a 2
grams de proteïna per quilogram de
pes per millorar l’estímul muscular i la
seva hipertròfia. Per això, de vegades,
és convenient consumir-la en forma
de suplement per a la seva assimilació.

El cos és capaç de fabricar-lo a través d’alguns aminoàcids, el diposita
principalment als músculs en forma
de “fosfocreatina” on els guarda com
a combustible per al seu consum. La
seva funció principal és energètica,
per a exercicis on es requereix potència de curta durada i forta intensitat,
això ho aconsegueix mitjançant l’ATP.

N’hi ha molts tipus, en sèrum,
concentrada, hidrolitzada... La proteïna derivada del sèrum de llet o
proteïna d’origen animal és la més
utilitzada, encara que també n’hi ha
d’origen vegetal, pel que aquesta és
l’opció per als vegans.

Redueix l’àcid làctic i hidrata cèl·
lules. És beneficiós per al rendiment
de la contracció muscular i també
està sent prescrita per alguns professionals per a altres problemes relacionats amb el cervell, la cognició o la
sarcopènia.
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Creatina

Cafeïna

La més utilitzada és el monohidrat
de creatina. És un dels suplements

Tot i que és present de forma habitual a la nostra alimentació diària,

és demandada en forma de suplementació pels esportistes, ja que té
efectes favorables tant en activitats
de curta com de llarga durada.
Ajuda en els impulsos nerviosos,
a “activar el cos i despertar-se” per
iniciar una activitat concreta, per
donar una sensació de recuperació
quan -durant l’exercici- estem cansats i hem de continuar.
Mobilitza els greixos per l’augment de l’adrenalina que produeix
i també és recomanable en aquells
processos on l’esportista vol “afinar
el cos” perdent quilos extra, ja que
ajuda a consumir més en repòs.

BCAA
Són aminoàcids ramificats que es
consumeixen per a la recuperació
muscular. En aquest cas en són tres:
la valina, leucina i isoleucina. Té un
efecte sobre la recuperació muscu-

Ajuda a inhibir l’estrès metabòlic
durant situacions d’exercicis perllongats o intensos. Pràcticament, és
dels suplements més utilitzats per
qualsevol esportista professional, o
per aquells en què la seva exigència
els sotmeti a activitats de gran rendiment.

HMB
Pot ser que aquest suplement no
sigui tan conegut pels “neòfits”, però
té un gran impacte ja que ajuda a baixar la producció de Creatinkinasa,
augmenta la força i la musculatura,
redueix l’impacte muscular després
de qualsevol activitat i facilita que
puguem arribar a els nostres nivells
màxims de consum d’oxigen.
Treballa en la modulació d’aquelles hormones lligades, no sols al rendiment esportiu, sinó a la salut en general com són la insulina, el cortisol i
la testosterona.
Aquests són alguns motius que
han animat els laboratoris a llançar
productes que continguin HMB, per
la qual cosa alguns professionals també ho estan recomanant per a estats
carencials, nens amb desnutrició,
manca de creixement o en unitats de
pal·liatius o persones que no poden
ingerir l’aliment necessari. 

TERÀPIES NATURALS
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PER A SOCIS DE COFENAT
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Rutina de neteja facial profunda en 6 passos
Si volem lluir un rostre lluminós
i sense imperfeccions, la neteja és el
tractament per excel·lència. L’ABC de
les rutines facials segueix tres passos: neteja, hidratació i protecció,
però podem estendre’ls en funció
dels nostres gustos i necessitats per·
sonals. En aquest article proposem 6
passos per a una rutina facial profunda capaç de remoure impureses,
eliminar imperfeccions i cuidar el cu·
tis, a fons i des de casa nostra.

1. Desmaquillar
Si som amants del maquillatge,
la nostra rutina ha de començar per
retirar les seves restes. Els olis, gels
o llets desmaquilladores són perfec·
tes aliats per a destapar els porus i fa·
cilitar la seva neteja.

2. Netejar
Ja sigui en format gel, escuma o
llet, els productes netejadors remouen l’excés de greix i refresquen la
pell, alhora que restauren la barrera

natural protectora del cutis.
A més de retirar la brutícia
acumulada en els porus, dei·
xaran la nostra pell esponjosa
i hidratada.

volem que compleixi amb funcions
més específiques, podem triar una
crema hidratant que també sigui an·
ti-arrugues, anti-taques o refermant.
Cal tenir present que la zona que
envolta els ulls és delicada i hem de
tractar-la amb un producte específic.
Per a això, podem aplicar un contorn
d’ulls amb tocs suaus, sense arrossegar.

3. Exfoliar
Per a aprofundir amb la
neteja, podem recórrer a mas·
caretes exfoliants. D’aquesta
manera, eliminarem les cèl·
lules mortes i aconseguirem
que la pell sigui més receptiva a les
cremes i olis que aplicarem a poste·
riori. Però, compte! No hem de seguir
aquest pas en la nostra rutina de dia·
ri. Es recomana exfoliar la pell una
o dues vegades per setmana, segons
el tipus de pell que tinguem.

4. Tonificar i nodrir
Després de la neteja convé tancar
els porus. La millor manera de fer-ho
és amb productes de textura molt lleu·
gera que s’absorbeixen amb molta fa·
cilitat. Parlem de tònics facials, aigua

HIGIENE PERSONAL

6. Protegir
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micel·lar o aigües florals (camamilla,
lavanda, romaní) que ajuden a equi·
librar el pH natural de la nostra pell,
així com calmar, cicatritzar o reactivar
la circulació del nostre cutis. Podem
completar aquest pas amb sèrums
rics en principis actius, per a una hi·
dratació i una nutrició intensa.

Algunes cremes hidratants ja in·
corporen filtres de foto protecció
solar, però si no és el cas de la teva
crema de confiança, no oblidis el
protector solar per a acabar la teva
rutina facial de dia. 

5. Hidratar
A continuació, arriba el torn de la
crema hidratant. És un pas necessari
per a segellar els nutrients que hem
aplicat en el pas anterior. A més, si
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Cura detox. Un essencial almenys 2 cops l’any
Quan fer una cura detox?
Realitzar una cura desintoxicant
permet eliminar la sobresaturació
de substàncies tòxiques del nostre
organisme sobrecarregat. Aquestes
substàncies poden ser exògenes, (pol·
lució, pesticides...) o endògenes, productes de degradació del propi metabolisme cel·lular que el cos intenta
eliminar a través de diferents vies.
El nostre cos sol ser capaç de solucionar aquest problema per si mateix,
però quan l’entrada de tòxics al cos

Quan l’entrada
de tòxics
al cos és superior
a la capacitat
d’eliminació pròpia
és quan necessitem
una cura detox

és superior a la pròpia capacitat d’eliminació és quan necessitem una cura
detox i ajudar-nos amb algun suplement que pugui potenciar i enfortir
els òrgans d’eliminació de l’organisme. El cos necessita, almenys 1 o 2
cops l’any, netejar-se a fons, drenar
tòxics i eliminar-los eficaçment per
tal de purificar-se.
Una dieta equilibrada i rica en nutrients, en què s’eliminen greixos saturats, sucres i s’aporta la quantitat suficient de líquids, és ja depurativa per
ella mateixa. Si a més incloem certs
vegetals, per exemple, els de la família
de les cols, com el bròquil i tot tipus de
raves, aquests ens poden ajudar a potenciar encara més l’eliminació efectiva de les toxines presents al cos.

Amb què em puc ajudar?
Potenciar la detoxificació del fetge i el buidatge de la vesícula biliar és
un bàsic per desembussar l’organisme, de greix, colesterol i tòxics, que
es depuren a través del fetge. Aquest

òrgan és el gran laboratori del nostre cos
i ajudar-lo 2 o 3 cops
l’any hauria de ser
un essencial a la vida
de qualsevol persona
per mantenir un bon
estat de salut. La combinació d’un concentrat ecològic de rave
negre, carxofa i card
marià, ens pot ajudar
a optimitzar la detoxificació hepàtica, facilitar l’eliminació de
toxines i reparar el
dany hepàtic, produït
durant les fases de detoxificació, a causa de
la generació de radicals lliures. És molt
important també suplementar-se
després de la presa d’antibiòtics, antiinflamatoris i quan cal eliminar colesterol i triglicèrids.
També ens pot ajudar reduir la
sal dels àpats, descansar i dormir les

123rfLimited©genlady. Suc de rave negre

hores que toquen, eliminar l’alcohol
i els excitants, incloure aliments antioxidants, prendre aliments rics en
probiòtics i prebiòtics i, per descomptat, estar actius i fer exercici regularment. També utilitzar cosmètics i higiene naturals i ecològics. 

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

Gener 2022 - Núm 98

30

BIOECO ACTUAL

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

ELS ECO IMPRESCINDIBLES DE COSMÈTICA, CURA PERSONAL I LLAR
COMPL. ALIMENTARIS

COMPL. ALIMENTARIS

HIGIENE BUCAL

COSMÈTICA

Nous Probiòtics Bio,
de El Granero Integral

Gingebre Bio,
de Naturlíder

Raspall de Dents Bio,
de Plus Smile

Cremigel Óseo Recovery CBD
Bio 50 ml, de Webotanix

El Granero Integral llança dos complements alimentaris a base de probiòtics i prebiòtics.

Plus Smile és una primícia mundial
al camp de la higiene bucal. El seu
innovador capçal de cautxú antibacterià, ideat i patentat per l’empresa,
és atòxic i hipoalergènic. Certificat
per la FDA. Mànec de fusta de faig
protegida amb ceres vegetals. Certificat FSC.

• Probiotic Inm-protect, que servirà
de suport i d'ajuda per mantenir el
sistema immunitari saludable.

L'arrel de gingebre és coneguda a la
cuina des de fa més de 3.000 anys.
Diferents fonts com l'ESCOP destaquen que podria ser ajuda en casos
com la profilaxi de les nàusees i vòmits en els mals del viatger i fins i
tot en embarassades (això sí sempre
sota supervisió mèdica) Així, també l'EMA accepta l'ús tradicional
d'aquesta fabulosa arrel en casos de
distensió abdominal, flatulència o
dispèpsia.

Cerres vegetals amb puntes arrodonides de duresa mitjana. 100% reciclable i eco-sostenible. Producte de
fabricació europea.

Perfecte per calmar dolors i molèsties musculars en el dia a dia, i
minimitzar dolors en ossos i articulacions. Formulat a partir d'una
alta concentració de cannabidiol
(100mg), i en sinergia amb altres
ingredients naturals com àrnica,
cúrcuma, harpagòfit, oli essencial
de romaní o castanyer d'índies. De
fàcil aplicació i amb un lleu efecte
calor, és agradable, eficaç i afavoreix l’acció del massatge. Producte
vegà.

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

Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
Marca: Naturlíder
www.naturlider.com
Empresa: Naturleader Import
Export, S.L.

Certificats: FDA | FSC
Marca: Plus Smile
Distribució: Vajolet Diffusion,
S.L. | www.vajoletdiffusion.com

Certificat: Bio Vida Sana
Marca: Webotanix
www.webotanix.com
Empresa: Webotanix, S.L.

• Probiotic Line Gasseri, que conté
dos ceps específicament seleccionats que contribueixen al metabolisme energètic normal.

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

CON TODA SU PULPA, PROCESADO EN FRÍO

100% VEGANO

ORIGEN
GARANTIZADO
Procedente de
cultivos ecológicos
certificados en
Andalucía

Con niveles NO
detectables de DHAs,
Aloe-emodina y
Emodina

RICO EN FIBRA
Y EXENTO DE ALOÍNA

Nuestro Aloe Vera, se procesa con
la parte interior de la planta, que
no contiene DHAs y con un
contenido de aloína de trazas
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Nuria Alonso, Montse Escutia,
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COSMÈTICA

Nanotecnologia als meus cosmètics
El Reglament CE 1223/2009, que
regula la cosmètica a la UE, defineix
«nanomaterial» com: “un material insoluble o biopersistent fabricat intencionalment que presenta una o més
dimensions externes o una estructura interna de l’ordre d’1 a 100 nm
(nanòmetres).” 1 nanòmetre equival a
0,000001 mil·límetres.
Els nanomaterials s’usen principalment per protegir els ingredients,
embolicant-los en forma de vesícules
microscòpiques, facilitant la seva penetració a la pell i també per crear
nous productes que milloren algunes
propietats dels cosmètics com, per
exemple, maquillatges o pintallavis
indestructibles o bases que cobreixen
qualsevol imperfecció amb una fina
capa. El seu ús s’ha generalitzat en
molts cosmètics i n’hi ha de diferents
tipus:
• Partícules inorgàniques: Principalment el diòxid de titani i òxid de
zinc, àmpliament utilitzats als protectors solars.
• Sílice: Molt freqüent en pintallavis,
maquillatge i pintaungles per fixar
els pigments.
• Carbon Black CI 77266: Colorant
utilitzat principalment en màscares d’ulls.
• Materials nano-orgànics: Són filtres
solars amb noms complicats com
Tris-Biphenyl Triazine i Methylene

• Argiles. Molt utilitzades en cosmètica natural principalment com a
pigments.
El Reglament obliga a declarar-los
a la llista d’ingredients de l’etiqueta
afegint al costat del nom el terme
“nano” com ara Zinc Oxide (nano).

123rfLimited©goodluz. Les cremes antiedat utilitzen sovint conservants de plata i or

bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol (nano) o MBBT.
• Nano-Hidroxiapatita. Utilitzada en
dentifricis per a dents sensibles.
• Plata i or. Usats com a conservants
per les seves propietats antibacterianes i antifúngiques especialment en desodorants i cremes
antiedat.
• Nanoliposomes: S’usen per protegir principis actius i augmentar-ne
la permeabilitat a través de la pell.
També s’usen per incloure fragàncies en esprais desodorants i pintallavis.
• Nanopartícules de lípids sòlids
(SLN) i portadors de lípids nano-

estructurats (NLC). Serveixen per
augmentar la penetració dels cosmètics a la pell, especialment en
productes hidratants.
• Nanocàpsules. Es fan servir per
protegir, per resoldre incompatibilitats de diversos ingredients dins
d’un mateix producte o per disminuir l’olor d’alguns ingredients
químics.
• Dendrimers: Són polímers que
faciliten que els ingredients d’un
cosmètic penetrin a través de la
pell i es fan servir en xampús i desodorants.
• Nanomulsions. Es fan servir per
obtenir emulsions més estables i
transparents.

Mentre algunes investigacions demostren la seva innocuïtat a curt termini, no hi ha prou estudis científics
que demostrin la seva innocuïtat a
llarg termini. Alguns estudis també
detecten riscos potencials. Investigacions sobre el negre de carbó en forma
de nanopartícules van mostrar més citotoxicitat i inflamació que en mides
més grans.
Al MBBT s’han descrit possibles
efectes d’irritació i bioacumulació
potencial en determinats teixits. Els
resultats són molt variables ja que depenen de molts factors com el tipus
de pell, si la pell està sana o malmesa
o la presència de més o menys fol·licles pilosos, una de les principals vies
d’accés dels ingredients a les capes
més profundes.
Degut als dubtes raonables respecte a la seva innocuïtat, la norma de
cosmètica econatural BioVidaSana
no accepta les nanopartícules en els
ingredients utilitzats i es comprova
sempre la mida de les partícules dels
ingredients minerals, que seria l’única forma que una nanopartícula es
trobés en un producte certificat. 

CERTIFICADORA

BIOVIDASANA

COSMÈTICA ECONATURAL

La certificació que garanteix la màxima qualitat de la teva cosmètica

Per a empreses amb un 80%
dels seus productes a la
categoria I. No produeixen
cosmètica convencional.

90% ingredients ecològics
per a la categoria I i entre
el 15-89% per a la categoria II

Menys de 15%
d’ingredients ecològics
(producte cosmètic natural)

Per a cosmètica certificada
BioVidaSana sense ingredients
d’origen animal

La cosmètica BioVidaSana
està certificada per bio.inspecta

“T’expliquem la veritat sobre la cosmètica econatural a www.biovidasana.org”

Amb la garantia de l’ Associació Vida Sana

ASSOCIACIÓVIDASANA
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Vicente Faro Carrió: “No ens podem
permetre morir d’èxit”
oblidar que aportem productes ecològics a un mercat específic que respon
a la seva demanda.
Vicente Faro Carrió (1961, Oliva,
València) és productor de cítrics ecològics. Enginyer Tècnic Forestal de formació, Vicente és un operador certificat
pel Comitè d’Agricultura Ecològica de
la Comunitat Valenciana (CAECV) des
del 2006; forma part del seu òrgan executiu des del 2010, i va ser elegit com
a nou president el passat novembre,
càrrec en què també desenvolupa les
seves funcions a la sectorial d’Agricultura Ecològica de l’organització AVA–
ASAJA. El CAECV, l’entitat encarregada
del control, la certificació, la representació, la defensa, la investigació i la
promoció dels productes ecològics a la
Comunitat Valenciana, acumula anys
de creixement a un ritme de dobles dígits, molt per sobre de la mitjana nacional en producció ecològica.

Quines garanties ofereix la certificació ecològica?
El nostre sistema de certificació
ofereix eficiència, simplifica la gestió
dels nostres operadors i ajusta el cost
de la certificació optimitzant la gestió de recursos. A més, som capaços
d’oferir més seguretat jurídica, tant a
operadors com a consumidors, sense

La producció ecològica a la Comunitat Valenciana creix any rere
any.
El I Pla Valencià de Producció Ecològica, engegat per l’Administració
Autonòmica, ha estat clau perquè en
els darrers anys el creixement hagi
estat molt destacat, però també és
cert que mai no hem parat de créixer.
Les polítiques europees també estan
ajudant que hi hagi una consciència
més gran pels mètodes de producció
ecològica.
Hi ha potencial per créixer més?
Segur. A la Comunitat Valenciana
s’ha posat en marxa el II Pla Valencià de Transició Ecològica, que en els
propers anys invertirà més de 114
milions d’euros en 5 eixos d’actuació perquè continuem creixent de
la millor manera possible. A aquesta
iniciativa autonòmica, hem de sumar
una altra política que ve de la Unió
Europea, l’Estratègia de la Granja a
la Taula, que pretén garantir la transició ecològica de la producció agroalimentària, recolzant-se en accions
com la investigació, la promoció i
el consum intern, totes coordinades
amb els països membres.

En quines línies estratègiques
estan treballant activament?
Sens dubte, si som una entitat la
funció principal de la qual és la certificació, la nostra prioritat ha de ser
que aquesta certificació sigui el millor possible i compti amb tots els
aspectes que la facin única: qualitat,
preu, seguretat, serveis, tramitació,
etc. També hem de treballar que la
ramaderia ecològica de la nostra Comunitat tingui una major representativitat, així com cultius tan característics al nostre territori com les
hortalisses, l’arròs o els cítrics. Tot
això ha d’anar acompanyat d’accions de promoció i comunicació per
aconseguir que el consum intern
de productes ecològics s’incrementi. En aquest punt, les diferents administracions tenen molt a dir amb
les licitacions que fan pel que fa a la
compra pública. Es tractaria d’una
manera fàcil i senzilla d’incentivar
el consum intern que incrementaria
immediatament.
Quin és el cultiu amb més perspectives de creixement per als productors valencians?
En general, tots tenen capacitat
de creixement i estic segur que ho faran. Com deia, tenim moltes esperances en produccions com la ramadera,
fruites, hortalisses i arròs. De tota

És important que la
certificació sigui pública,
de màxima qualitat
i a un preu just
manera, no hem de pensar només en
la quantitat sinó en la qualitat. Cal
que els mercats siguin capaços d’absorbir tot el producte certificat i, més
important, que es pagui un preu just
a l’agricultor.
Com valora la nova PAC? Serà
suficient per assolir l’objectiu europeu del 25% BIO per al 2030?
El CAECV és una entitat que es
dedica a la certificació i a defensar el
producte ecològic i penso que és positiu que es parli del sector ecològic
i que hi hagi polítiques que pensin
en el futur a llarg termini. No podem
predir si l’objectiu del 25% serà suficient o no. L’important és que hi hagi
un compromís que, encara que no sigui de compliment obligat, sí que és
una recomanació i un punt de partida des d’on poder arrencar. De tota
manera, hem de pensar en el creixement sostingut del sector. Com deia
abans, el que és important no és la
quantitat, sinó la qualitat i el sentit
en tot el que es faci. No ens podem
permetre morir d’èxit. 
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Novetats. Prova-les!
Safrà Qualitat orgànica
• Safrà Premium – “Sargol” del més alt nivell de qualitat
• 90 Brins de safrà per dosi diària
• amb *vitamina C per a una bona funció mental

sense gluten

sense lactosa

VEGAN

Equinàcia Saüc
• amb suc d'alta qualitat de la planta fresca orgànica
en pols (Equinàcia-Porpra) procedent d’Alemanya
• amb saüc orgànic

Magrana Extracte
• conté exclusivament extracte vegetal
de la magrana orgànica de la qualitat més alta
• amb 215 mg de polifenols de l’extracte de la
magrana per dosi diària

De venda en: eco botigues, herbodietètiques i parafarmàcies |

Ment *
Facebook

Instagram: Raab Vitalfood Spain | www.raabvitalfood.es

