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Totes les aigües són bio?
(Part I): Aigua de l’aixeta
Tot i els controls més sofisticats
que s’han posat en marxa per millorar la qualitat de l’aigua de l’aixeta,
la realitat és que entre les fonts originals i el que arriba a l’aixeta de les
nostres cases passen massa coses per
pensar que podem beure aquest líquid sense més.
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Encara més, avui els metges naturistes clàssics ja no podrien recomanar simplement aigua –freda, neta,
viva– per al tractament de les ferides.
I encara més: avui ja no podríem escriure un treball periodístic amb el títol «Càncer a l’aigua de l’aixeta» com
vam fer el 1980: les forces de l’ordre
ens vindrien a buscar.
Encara més? Bé, l’any 2004, a la
Gran Bretanya es va produir un bon
escàndol en saber-se que l’empresa
més important de begudes de cola
venia aigua de l’aixeta embotellada
com a aigua mineral. Avui això ja no
sembla escandalitzar gaire: han canviat una mica el text de l’etiqueta i
segueixen venent tranquil·lament
aigua del Tàmesi, i d’altres indrets,

L’ús d’ampolles
de plàstic s’hauria
de prohibir com
més aviat millor

123rfLimited©luchschen

per tot arreu, des d’Espanya a Mèxic.
Aquesta empresa (Coca-Cola Iberia)
ha anunciat que «el 2019 va tornar a
la natura 3.642 milions de litres d’aigua a través de diversos projectes ambientals; el 149% de l’aigua continguda a les begudes que comercialitza».
És a dir, han tornat més aigua de la
que gasten (o, almenys, això diuen).
D’altra banda, disposen d’altres marques d’aigua mineral (Bonaqua, Glacéau-Smartwater), amb la qual cosa
és previsible una certa confusió sobre
les aigües.

De l’aixeta: és una
bona opció?
L’aigua de l’aixeta és més econòmica. Si es beu, no ens agafarà un

tifus, i a més hem de rentar la roba,
i netejar-nos les mans i dutxar-nos sovint. Ara bé, a la cuina, farem servir
aigua de l’aixeta per bullir uns espaguetis?
És cert que hi ha equips purificadors d’aigua d’osmosi inversa i també
descalcificadors, però nosaltres ens
vam decidir per l’aigua mineral fa
anys. Tot i així, no tot està resolt: quina aigua utilitzen per cuinar en una
gran majoria de bars i restaurants? I
quina aigua fan servir les empreses
d’alimentació? I als regadius?

L’aigua a l’organisme
Juntament amb l’aire, l’aigua és
el nutrient més necessari per a l’or-

ALIMENTACIÓ ALIMENTARIS
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• 100 % Arrel d’Ashwagandha en pols sense additius
• també conegut com Ginseng indi

Moon Milk
• una beguda assossegant amb la pols d’alta qualitat
de l’arrel d’Ashwagandha
• ideal com a petit ritual abans de ficar-se al llit

De venda a: ecobotigues, herbodietètiques i parafarmàcies |

Facebook

Instagram: Raab Vitalfood Spain | www.raabvitalfood.es
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ganisme: no podem passar més de
tres dies sense beure. Per reposar les
pèrdues diàries que produeixen l’orina, la suor i la femta, cal beure entre
1,5–2 litres d’aigua al dia, si bé la xifra exacta varia en funció de l’estructura i el pes corporal, de l’activitat física i de la temperatura ambient. Una
pèrdua excessiva d’aigua pot trencar
l’equilibri líquid de l’organisme, que
per altra banda podem cobrir prenent líquids (sucs, infusions, brous),
evitant un excés de menjars massa
salats o greixosos i escollint aliments
rics en aigua, com les fruites i hortalisses fresques.

Els envasos
Te sentit seguir avui un règim amb
«canvi d’aigües»? Ho tindria en un
context més subtil: avui això només
sembla preocupar majoritàriament
els molt viatgers a llocs remots, pels
coneguts problemes intestinals (que
en realitat es deuen més al menjar ingerit). El termalisme i la crenoteràpia
s’han hagut de transformar en spa
massius. Però, tant si són petits com
gegants, la majoria d’aquests establiments fan servir aigua de l’aixeta.
Tot i així, les subtils virtuts de
l’aigua no s’han perdut del tot: hi ha
concursos de tast d’aigües, i les autoritats han establert lleis suficients,
tant sobre sanejament com sobre les
populars aigües mineromedicinals.
Però l’ús d’ampolles de plàstic, no només de clorur de polivinil o PVC, sinó
també del menys contaminant polietilè o PET, s’hauria de prohibir com
més aviat millor i utilitzar ampolles
de vidre.

Aigües minerals
Segons alguns indicadors, el consum d’aigua de l’aixeta (56% diàriament, 14% de vegades, 30% mai) i
embotellada (46% diàriament, 22%

EL PRODUCTE DEL MES

Runakay, el gelat
ecològic de moda
que té més bon gust

123rfLimited©sergofoto. Font d’aigua subterrània neta ionitzada i ozonitzada a les muntanyes de Monchique, Portugal

de vegades, 32% mai) està molt igualat. L’aigua mineral envasada conté
minerals o altres substàncies dissoltes que li donen un valor terapèutic.
Sals, compostos sulfurats i gasos estan entre les substàncies que poden
estar dissoltes a l’aigua, que pot ser
preparada o es pot produir naturalment.
D’altra banda, però, des del punt
de vista de l’economia i l’ecologia, el
cost de l’impacte de l’aigua embotellada sobre el medi ambient (generació d’envasos, transport...) és almenys
cent vegades superior que si es beu
aigua de l’aixeta.
I les sals minerals que contenen?
Hi ha un camp ampli per descobrir
l’aigua que més ens interessa, perquè
no sempre són convenients les aigües
minerals naturals de mineralització
feble o molt feble.
Quan veiem aigua embotellada
diem que és aigua mineral, però al
mercat es poden trobar diferents tipus d’aigües envasades:
Aigua mineral natural. Aigua subterrània, pura a l’origen. La seva composició mineral és constant, sempre

123rfLimited©2 kurga

Segons alguns
indicadors, el
consum d’aigua
de l’aixeta i
embotellada
està molt igualat
la mateixa. Les aigües minerals
han de presentar anàlisis periòdiques per demostrar la constància de la seva composició.
El 96% de l’aigua envasada
que es ven a Espanya és aigua
mineral natural.
Aigua de font. Aigua subterrània, pura a l’origen. La
composició mineral no és constant, pot variar. Només han
de ser analitzades una vegada
abans de comercialitzar-se.

Aigua mineral,
aigua subterrània
L’aigua mineral procedeix
de dipòsits subterranis profunds i s’obté a través d’una
font o extraient-la mitjançant una perforació. L’origen
d’aquests dipòsits és la pluja
que, després de ser absorbida
per la terra, queda retinguda
per una capa impermeable que
forma un aqüífer. La circulació
lenta de l’aigua dins d’aquests
dipòsits fa que es carreguin de
minerals procedents de les roques amb què està en contacte.
Aquests minerals i oligoelements són els que donen a cada
aigua una personalitat única.
En el proper número veurem les
aigües minerals amb més detall. 

Gelat ecològic i vegà, sense sucres
refinats, elaborat de forma artesanal a partir de purés de mango i
maracuià.
És endolcit amb suc concentrat de
dàtils. Color taronja, textura cremosa i lleugera i sabor dolç propi
del mango.
Els nostres gelats són respectuosos amb el medi ambient, ja que
els ingredients són obtinguts de
l’agricultura ecològica. És un gelat
apte per a alimentació vegana i
sense gluten. Runakay té més bon
gust perquè és bo per a tu i bo per
al món que ens envolta.
Informació sobre distribució a:
@runakayplus a xarxes socials.

Certificat:
Ecològic (Euro Fulla) | Vegà
Marca:
Runakay
www.runakayplus.com
Empresa:
Runakay Plus, S.L.

Recomanat per

www.masterorganic.es
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Jim Manson,
Periodista|bio@bioecoactual.com

Agricultura regenerativa:
oportunitat o amenaça per a l’ecològic?
Durant dècades, el terme “agricultura regenerativa” va existir en
gran mesura als marges del debat sobre l’alimentació sostenible. Però en
els últims anys s’ha catapultat al cor
d’aquest debat.

Les actituds
envers l’agricultura
regenerativa dins
del sector ecològic
varien àmpliament

El Programa de les Nacions Unides
per al Medi Ambient diu que l’agricultura regenerativa serà fonamental
en la transició cap a l’alimentació i
l’agricultura sostenibles, mentre que
l’EASAC, el grup assessor científic
independent d’Europa, creu que és
capaç d’una “transformació massiva”.
Aleshores, què significa el ràpid
ascens de l’agricultura regenerativa
per a l’agricultura ecològica? Intuïtivament, sembla que hauria de ser
un avantatge per a l’ecològic, sobretot perquè l’ecològic en si és intrínsecament regeneratiu. Però alguns
destacats comentaristes ecològics demanen precaució per no adoptar de
manera acrítica un terme que temen
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que pugui complicar el missatge ecològic. Altres adverteixen que l’agricultura regenerativa s’està remodelant ràpidament per adaptar-se a les
prioritats de les empreses multinaci-

Nous
ENVASos DE cartró 150g

Com que moltes d’aquestes empreses operen a una escala gegant,
aquí hi ha potencial per fer una contribució important a les pràctiques
agrícoles sostenibles.

Ecològics,
per dins,
i per fora!

gerds i
maracujà

Però hi ha un gran problema, i encara no resolt, amb l’agricultura regenerativa: no hi ha una definició universalment consensuada de què és.
En el sentit més ampli, l’agricultura regenerativa és un sistema

maduixa

mango sense
sucres afegits

mango i
préssec

Temps d’acceleració
En els últims anys, l’impuls del
moviment de l’agricultura regenerativa s’ha accelerat ràpidament. A
més d’alimentar-se a nivell polític,
algunes de les principals empreses
alimentàries del món estan adoptant
idees regeneradores. Nestlé, Cargill,
McDonald’s, PepsiCo, Danone i Unilever es troben entre les principals
empreses que ara s’han compromès a
obtenir una part de la producció mitjançant enfocaments regeneratius.

ALIMENTACIÓ

NATURAL

onals i és una forma de rentat verd
(greenwashing).

Un dels aspectes
més discutits
de l’agricultura
regenerativa és
l’ús de pesticides i
fertilitzants químics

albercoc

nabius
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d’agricultura que té com a objectiu
millorar els recursos que usa en lloc
d’esgotar-los o destruir-los, posant
la salut del sòl al centre de les pràctiques agrícoles. Tot i que moltes de
les tècniques que empra s’utilitzen
en l’agricultura ecològica (rotació de
cultius, ús de cultius de cobertura,
conreu reduït i aplicació de compost,
per exemple), a la pràctica, l’agricultura regenerativa pot significar coses
molt diferents per a diferents persones. I això fa que estigui al punt per a
l’apropiació indeguda.

Negoci com sempre?
Un dels aspectes més discutits
de l’agricultura regenerativa és l’ús
de pesticides i fertilitzants químics.
Tot i que hi ha una ambició dins del
moviment regeneratiu de reduir l’ús
d’inputs químics, en realitat els agricultors convencionals que utilitzen
un enfocament regeneratiu sovint
depenen molt dels herbicides. Parlant amb la revista Civil Eats, Kendra
Klein, científica sènior d’Amics de la
Terra dels EUA, va advertir que empreses com Bayer (propietari de Monsanto) i Syngenta estan “utilitzant
un llenguatge regeneratiu per oferir
cobertura per continuar una forma
d’agricultura molt intensiva en us
de recursos, d’energia i amb gasos
d’efecte hibernacle”.
Les actituds envers l’agricultura
regenerativa dins del sector ecològic
varien àmpliament. El comentarista
ecològic holandès, Ronald Van Marlen, ho critica obertament. Creu que
l’agricultura regenerativa ja ha estat
segrestada de manera integral pels
interessos de l’agroindústria. Diu que
és ingenu que el sector ecològic parli
de construir ponts amb multinacionals de la indústria alimentària i química.

El debat canviant
Però recentment, ha sorgit una
visió més pragmàtica. En un debat,
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l’any passat, organitzat per la Soil
Association, es va preguntar als panelistes sobre com hauria de respondre el moviment ecològic a la popularitat del pensament regeneratiu.
Martin Sawyer, director general de
Soil Association Certification, va dir
que el regeneratiu era “clarament
part del nou llenguatge que està sorgint” i que la Soil Association volia
ajudar “a tenir un debat més informat sobre el total de l’agroecologia
i l’espai regeneratiu i donar-li forma”. Clare McDermott, directora de
desenvolupament empresarial de la
Soil Association, va afegir: “L’únic
sistema certificat legalment, en termes d’agroecologia i enfocaments
regeneratius, és ecològic. L’ecològic és regenerador. Per tant, depèn
de nosaltres mostrar a la gent com
l’ecològic ofereix resultats regeneratius”.
El membre de la junta mundial
d’IFOAM, Paul Holmbeck, diu que és
important fer la distinció entre els
enfocaments genuïnament regeneratius i el que és essencialment una
distracció de màrqueting. Diu: “tot i
que aplaudeixo qualsevol millora en

ecològics Sara Compson, diu que
l’ecològic i el regeneratiu “tenen la
mateixa estrella polar i que les seves
visions agradables per tots dos es poden aconseguir millor reconeixent
les seves sinergies i trobant maneres intel·ligents de col·laborar entre
ells”.

Gestió
holística

Agricultura
regenerativa

Agricultura
biodinàmica
123rfLimited©rastudio

l’agricultura industrial, l’ús de regeneratius en el reenvasat de l’agricultura industrial s’està descontrolant.
És fa dur veure els pioners i innovadors de l’agricultura regenerativa
amb els seus incansables esforços
cooptats pels interessos de la química i l’agroindústria refent la seva
imatge”.
Tot i que alguns continuen argumentant que l’enfocament s’hauria
de centrar en la promoció dels estàndards ecològics existents, en lloc de
crear esquemes de “ecològics plus”,
com ara el certificat ecològic rege-

No hi ha una
definició
universalment
consensuada de
què és l'agricultura
regenerativa
neratiu als EUA, altres veuen una
oportunitat per a col·laboracions positives. L’especialista en estàndards

Evidència del món real
Durant la redacció d’aquest article, Unilever va anunciar un nou fons
de 100 milions d’euros per donar suport a projectes que acceleren la transició a l’agricultura regenerativa. A la
qual cosa, Paul Holmbeck va respondre: “Bé, podríeu començar ajudant
els agricultors a passar a l’agricultura
ecològica. Té objectius idèntics i moltes de les mateixes pràctiques”.
Potser, doncs, l’oportunitat real
de l’ecològic en la pressa global
cap a l’agricultura regenerativa
és aquesta: explicar una història
més convincent i urgent sobre com
l’ecològic ofereix resultats regeneratius de manera integral, amb dècades d’evidència real per demostrar-ho. 

ALIMENTACIÓ

MENYS SUCRE
Krunchy Joy: Tot el sabor amb només 12 grams de
sucre/100g, és a dir, almenys un 30% menys de
sucre que els altres muslis cruixents.

DE-ÖKO-007

100% de civada regional dels nostres agricultors.
Sense oli de palma. Fet només amb oli de gira-sol
europeu.

BARNHOUSE.ES
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Mercedes Blasco,
Nutricionista, Màster en Nutrició i salut

Com preparar gelats ecològics
Suggerents, llaminers, variats. No
podem imaginar-nos un estiu sense
gelats. En cucurutxos o talls, en copes
i terrines, amb els seus múltiples sabors, temptant per igual nens i grans.
Els gelats ecològics constitueixen
un aliment nutritiu perquè s’elaboren amb ingredients de qualitat, com
ara begudes i greixos vegetals, fruites,
baies, cacau i fruits secs, sempre de
cultiu ecològic. No tenen productes
químics afegits i no contenen oli de
palma, sucre ni additius perjudicials.
En fer-los a casa, els pots dissenyar a
mida de les teves necessitats. Comprovaràs que són senzills i divertits
de fer.

Tipus de gelats
Es distingeixen per la quantitat
de greix que porten i pel mode d’ela-

boració. Com més cremosos, menys
cristal·litzen i més suaus són.
• Polos: Són lleugers perquè es fan
amb fruites prèviament congelades com plàtan, maduixes, gerds o
préssec. Es trituren i es poden aromatitzar amb una cullerada d´infusió de menta, espècies i unes
gotes d´estèvia. Es col·loquen en
motlles amb un palet i es deixen
dues hores al congelador. Després,
si els volem amb aspecte ametllat,
els submergirem en xocolata negra fosa amb trossets d’ametlles.
• Gelats: Se solen elaborar amb iogurts o begudes vegetals, de soja,
ametlla o civada. La cremositat
s’aporta amb oli de coco, nata de
soja, tofu sedós o formatge vegetal
cremós d’ametlla o anacards. Els
sabors poden ser fruites, xocolata,

123rfLimited©iuliian

SUBSCRIU-TE A BIO ECO ACTUAL

SUBSCRIU-TE
gratis escanejant el codi

bioecoactual.com/ca/subscripcio

123rfLimited©rh2010. Barrejant gelat amb xocolata

cafè, vainilla, avellanes o ametlles,
menta, al gust.

Com congelar

Hi ha moltes propostes com ara
batre un iogurt de soja amb una cullerada de cacau en pols, l’interior
d’una beina de vainilla i dues cullerades d’oli de coco. Es pot endolcir amb
dàtils, estevia o xilitol de bedoll, en
lloc de fer servir sucres i xarops.

• Sense gelatera: se situa la barreja en una safata al congelador. Al
cap d’una hora es posa a la batedora i es mou. Es torna a col·locar a la safata, remenant amb una
espàtula cada 30 minuts, fins a
completar les hores. Requereix
una atenció i una presència intermitent.

Els gelats
ecològics
constitueixen
un aliment nutritiu
perquè s’elaboren
amb ingredients
de qualitat

• Amb gelatera: És la forma més
ràpida d’obtenir un bon gelat. La
gelatera es fica prèviament al congelador durant 24 hores. Quan
tenim la massa preparada, traiem
la gelatera del congelador i col·loquem la crema a la cubeta. Col·loquem la tapa, que està proveïda
d’unes varetes mòbils i la connectem al corrent. En mitja hora, tindrem el nostre gelat o sorbet, que
podrem servir en copes, tulipes o
cucurutxos. 
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AROMATERÀPIA

physalis
Aromatherapy

Descobreix la força dels olis essencials de Physalis!

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

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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Neus Palou,
Periodista especialitzada en medi ambient|npaloum@gmail.com

Pesticides prohibits
a les bossetes de te i infusions
Males notícies per als amants del
te i les infusions perquè, segons un
nou estudi comparatiu, les bossetes
que s’infusionen en aigua calenta
contenen massa sovint residus de
pesticides.
L’estudi publicat per la revista
francesa 60 Millions de consommateurs,
editada per l’Institut Nacional de Consum de França, ha trobat setze substàncies problemàtiques als 48 productes testats al laboratori. Entre aquests
s’ha detectat glifosat, un herbicida
que ha estat classificat per l’Organització Mundial de la Salut com a “probablement cancerigen per als éssers
humans” i que està prohibit a molts
països. També han trobat tiacloprid,
un insecticida prohibit a Europa. Així
com acetamiprid i clorfenapir, dos
pesticides permesos fins a cert límit.
La quantitat més gran de residus
de pesticides s’han detectat en tot tipus de tes convencionals, ja siguin

Els pitjors resultats
d’aquesta anàlisi
són per als tes verds
amb menta, amb
cinc referències
contaminades de les
dotze analitzades
123rfLimited©alyoshine

negres o verds, a més d’infusions a
base de berbena. El més alarmant és
la presència de substàncies prohibides a Europa a vuit mostres de te convencional. No obstant això, aquests
tes poden seguir a la venda sense cap
mena de restricció perquè la presència d’aquestes substàncies mai no supera els llindars autoritzats.

ALIMENTACIÓ

Sabies que...?
Sabies que Vegetalia és un dels pocs productors de
Tempe a escala europea?
Elaborant-lo des de 1986

El te no es renta durant
la preparació
La planta de te (Camellia sinensis)
necessita un clima càlid i humit per
a un creixement òptim, per això, es
cultiva principalment a la Xina i sudest d’Àsia i, en menor mesura, a Kenya i Sri Lanka. Aquest clima és molt
propici per al desenvolupament de
fongs i insectes i, a la recerca de rendibilitat i eficiència, es fa un ús sistemàtic de fungicides i insecticides
als cultius.
Tots aquests motius expliquen la
presència de residus de pesticides a
les bossetes de te llestes per ser infusionades. A més, també cal tenir en
compte que el te no es renta en cap
moment durant la seva preparació i,
per tant, no hi ha manera que s’eliminin les restes d’aquestes substàncies.
És a dir, el te passa de la planta a
la nostra tassa amb aquestes restes de
pesticides intactes.

Te verd: el més
contaminat
Els pitjors resultats d’aquesta anàlisi són per als tes verds amb menta,

Font de proteïnes
Antioxidants naturals
Baix en greixos
Font de minerals

@VEGETALIA_BIO
www.vegetalia.com

El més alarmant
és la presència
de substàncies
prohibides a
Europa a vuit
mostres de te
convencional

amb cinc referències contaminades
de les dotze analitzades. A 60 Millions de consommateurs destaquen el te
verd menta Cotterley d’Intermarché
perquè conté ni més ni menys que
quatre residus no autoritzats (dos
neonicotinoides: tiacloprid i acetamiprid, així com dos insecticides més:
clorfenapir i bifentrina).
Pel que fa als tes negres, hi ha “només” un pesticida prohibit en tres
referències (Auchan Thé noir Breakfast, U Earl Grey i Twinings Original
English Breakfast).
En general, les infusions d’herbes
han sortit més ben parades. El motiu principal seria que es cultiven o
es recol·lecten en àrees que, a priori,
estan més ben controlades que les regions productores de te. L’anàlisi únicament va detectar un pesticida prohibit a la infusió de detox de te verd
de la marca Lipton.

Te negre amb glifosat
L’anàlisi també ha detectat sis molècules de pesticides encara autoritzats a Europa fins al 2023, entre ells...
el glifosat. Un herbicida permès, però
que ha suscitat molta polèmica a causa dels seus possibles efectes cancerígens.
Es va trobar al 30% dels productes,
especialment als tes negres. Concretament, onze de les setze referències testades contenien residus de
glifosat. També era present al te verd
menta Lipton i cinc infusions a base
de berbena.
El glifosat és l’herbicida més utilitzat actualment a tot el món i també
el que més debat ha generat pels possibles efectes negatius sobre la salut
humana i la biodiversitat. Per això,
des de fa anys han anat augmentant
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les pressions per aconseguir la seva
prohibició.

Només els tes
i les infusions
ecològiques
brinden la
garantia de
zero pesticides

A partir del 2023 a Europa es podrà utilitzar amb certes limitacions
i d’aquí a tres anys es preveu prohibir-ne la comercialització.

Pesticides prohibits, però dins
del límit màxim de residus
A la Unió Europea (UE) tots els
productes alimentaris destinats al
consum humà estan subjectes a un
límit màxim de residus (LMR) de plaguicides per tal de protegir la salut
humana i animal.
La Comissió Europea estableix els
LMR que són específics per a determinats productes destinats al consum
humà o animal. També estableix un
LMR general que s’aplica quan no
s’ha fixat un LMR específic; aquest és
un nivell per defecte de 0,01 mg/kg.
En altres paraules, hi ha substàncies
prohibides... però fins a cert punt.
A l’estudi s’han detectat substàncies prohibides a Europa en vuit
mostres de te convencional, però cap

o pèls de rosegadors a les bossetes
d’infusions i de tes. Gairebé totes
aquestes impureses són d’origen biològic (vegetal i animal), amb una
majoria d’insectes sencers o fragmentats.

123rfLimited©mkstudio1. Tassa amb te i piràmide de bossetes de te

d’aquestes substàncies no superava
l’LMR.

Els tes orgànics estan
lliures de pesticides
“Només els tes ecològics brinden
la garantia de zero pesticides”, escriuen al seu informe els experts de
l’anàlisi encarregada per 60 Millions de
consommateurs. Pel que fa a les infusions també es van detectar resultats

millors amb només una infusió afectada per la presència de pesticides
prohibits.

I, encara més: també
insectes, microplàstics
i pèls de rosegadors
A més d’herbicides o insecticides,
l’anàlisi encarregada per 60 Millions
de consommateurs també ha trobat insectes, fragments de plàstic, pedres

Els tes negres i les infusions són
els que tenien més presència d’impureses. L’explicació pot ser que les
plantes es recol·lecten a la natura,
més exposades als animals.
Més preocupant és la presència de
plàstics, especialment en infusions a
base de berbena. Aquests fragments
probablement provinguin de les mateixes bossetes. 

ALIMENTACIÓ

“TREBALLEM
CONSTANTMENT
PER CONVERTIR UNA
HECTÀREA MÉS EN
ECOLÒGIC CADA DIA”
Clearspring és una empresa familiar i des del 1993 estem compromesos
a ser pioners en autèntiques especialitats japoneses i ecològiques d´alta
qualitat. Estem orgullosos de presentar-vos les nostres guardonades
gammes, que són gaudides i apreciades arreu del món.

Ecològic

Donant suport a Productors Artesanals

Vegà

Creant un futur sostenible

Sense Sucres Refinats

www.clearspring.co.uk
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MENJAR I CRÉIXER

Estela Nieto, Psicòloga, Màster en psicopatologia i salut, Iván Iglesias,
i especialista en psiconutrició|www.nutricionesencial.es Xef i professor de cuina vegana

Consells perquè els nens mengin amanides
Una de les dificultats més habituals amb què els pares ens trobem
a l’hora d’inculcar bons hàbits d’alimentació als nostres fills és el consum de verdures.

Els alvocats, olives i la fruita seca
són fonts de greix saludable que a
les amanides queden perfectes i als
nens els solen agradar.

Les fruites són dolces, sucoses i
apetitoses i, encara que de vegades
costi, sol ser molt més senzill que
adquireixin el costum de menjar-les.
Però amb les verdures cal esforçar-se
una mica més.
A les èpoques de calor les amanides són el plat estrella que no pot faltar en una taula, ens hidraten, refresquen i proveeixen de totes aquestes
vitamines i minerals tan necessaris.
Però què podem fer perquè els
nostres fills mengin amanida i la gaudeixin?
En primer lloc, cal que hi hagi una
rotació d’aliments perquè no es converteixi en una cosa avorrida i repetitiva. Una bona base de fulles verdes
hauria de ser present, pots rotar els

123rfLimited©aletia

diferents tipus d’enciam, romana,
fulla de roure, enciam meravella, batàvia... tenen gust i textura diferent i
l’aspecte també variarà.
En lloc d’enciam també pots fer
servir canonges, el seu sabor és suau i
delicat, brots tendres d’espinac o utilitzar kale picat en juliana fina i fent
un bon massatge amb l’amaniment,
això estovarà la fulla i serà molt agradable de menjar.

La varietat pot ser clau perquè
les amanides siguin creatives. Afegeix col de cabdell tallat molt fi,
pastanaga, remolatxa, blat de moro,
tomàquet, pebrot, raves... aquests ingredients aporten colorit i l’amanida
serà més atractiva. Però no esgotis
tots els teus recursos d’una sola vegada o sempre faràs la mateixa amanida. Procura fer servir 5 o 6 ingredients en cada ocasió per crear una
autèntica varietat.

ALIMENTACIÓ

A l’hora de fer una amanida realment saborosa, l’amaniment serà el
nostre aliat. El sabor de les verdures
comparat amb altres aliments pot
ser una mica més pla. Per això fer un
amaniment o vinagreta abundant potenciarà la gràcia del plat. No et quedis en el simple amaniment de vinagre, oli i sal, fes servir crema de fruits
secs o de llavors com el tahini com
a base grassa. A més a més d’aportar
minerals i vitamines aporten densitat
a la salsa i augmenten la palatabilitat.
En cas de necessitat extrema, recorre a toppings infal·libles com
fruita seca torrada i molta gruixuda
com cacauets, avellanes, blat de moro
o ametlles. Pots ratllar una nou o afegir croutons de pa torrat. Aquest simple acte aporta molt gust a l’amanida
i farà que fins i tot gaudeixin amb
ella els més petits. 

ALIMENTACIÓ

NOU

Nou: Descobreix el primer aliment
làctic bio A2 d’Europa
Amb proteïnes caseïnes beta A2.
Conté DHA*1: ajuda al desenvolupament de les facultats visuals.
Amb àcids grassos Omega-3 ALA per al cervell i els nervis.
Vitamines C i D* per a un funcionament normal del
sistema immunitari.
Ingredients provinents de l’agricultura ecològica.
Més informació a holle.es
*
1

Obligatori per llei a la UE pels preparats per a lactants i els preparats de continuació.
El resultat positiu s’aconsegueix prenent 100 mg de DHA al dia.
Avís important: La llet materna és la millor per al teu nadó. La llet de continuació només
és apta per a nens a partir de 6 mesos. Deixa’t aconsellar per un especialista sanitari.
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L’oli de coco, un greix saludable
Ja fa un temps es va bandejar la
idea que l’oli de coco era dolent per
a la nostra salut pel seu contingut
elevat en greixos saturats. De fet, el
seu consum cada vegada és més habitual, s’utilitza per preparar postres
crudiveganes, per cuinar plats exòtics (i no tan exòtics) i fins i tot com a
cosmètic natural tant per hidratar la
nostra pell com per reparar el nostre
cabell.
A nivell culinari, a més d’estar deliciós, el seu ús és molt interessant ja
que posseeix un punt de fum força
elevat a diferència del que succeeix
amb altres olis poliinsaturats com
poden ser el de blat de moro, gira-sol
o soja. Això vol dir que a la mateixa
temperatura la seva oxidació és menor i, per tant, no es forma un excés
de radicals lliures com podria passar
amb un oli poliinsaturat.
Això sí, no tots els olis de coco
valen. És important triar bé l’oli de
coco, decantant-nos sempre per un
oli de coco verge i fugint de l’oli refinat o hidrogenat.

L’àcid làuric destaca
principalment per
les seves propietats
antibacterianes i
antifúngiques

És important triar
bé l’oli de coco,
decantant-nos
sempre per un
oli de coco verge

123rfLimited©anaumenko

Però més enllà de la seva aportació
a nivell organolèptic i la seva utilitat
com a cosmètic, l’oli de coco compta amb molts altres beneficis i això
és degut en part a la presència dels
seus àcids grassos, i més en concret
a un tipus d’àcid gras que predomina
en aquest aliment, l’àcid làuric. Sabies que també trobem àcid làuric a
la llet materna i que aquest nutrient
resulta imprescindible per al desenvolupament del sistema immune del
nadó? Si la nostra pròpia naturalesa
ja s’encarrega que els més petits ho
rebin, imagina’t els beneficis que ens
pot aportar el seu consum.
L’àcid làuric destaca principalment per les seves propietats antibacterianes i antifúngiques. I no
només ens ajuda a combatre aquest
tipus de patògens, sinó que també ha
demostrat ser útil per combatre dife-

rents varietats de càndida. Tenint en
compte això, no podem oblidar-nos
d’esmentar la tècnica que fa uns anys
es va posar tan de moda l’oil pulling.
Aquesta tècnica s’utilitza en la medicina ayurvèdica per millorar la salut
bucal i ajudar-nos a reduir certs bacteris, l’acumulació de placa o el mal alè.
Pot ser un bon aliat per ajudar-nos a
perdre pes gràcies al fet que eleva la
nostra termogènesi (la capacitat que
té el nostre organisme per generar
calor a partir de reaccions metabòliques), augmenta la nostra sacietat i
la nostra despesa energètica. Això sí,
sempre parlant dins un context d’una
alimentació saludable.
És beneficiós per a la nostra salut
cerebral. Sembla que els àcids grassos de cadena mitjana ajuden a millorar els símptomes del declivi cognitiu, la demència senil i l’Alzheimer.

Un dels mites que s’estengué sobre l’oli de coco és que es deia que
era perjudicial per a la salut del cor.
Però al contrari del que es creia, fa
uns anys van aparèixer alguns estudis on es va veure que l’àcid làuric
era capaç de regular els nivells de
colesterol, en general augmentant el
HDL i reduint els TG. Portant a considerar-ho, per tant, un aliment molt
interessant per a la salut del nostre
cor.
A més de tots aquests beneficis
que ens proporciona l’àcid làuric present a l’oli de coco, tampoc no podem
deixar d’esmentar altres aspectes destacables d’aquest aliment: És ric en
vitamina E, vitamina K i compostos
antioxidants. Tots aquests nutrients
ens ajuden a prevenir l’atac dels radicals lliures, ens aporten propietats
antiinflamatòries i ens ajuden a combatre l’envelliment prematur.
En definitiva, una alternativa molt
saludable a altres aliments rics en
greixos com el nostre apreciadíssim
oli d’oliva. 

ALIMENTACIÓ
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NUTRICIÓ INFANTIL - PUBLIREPORTATGE

Ariadna Coma,
Periodista|bio@bioecoactual.com

La importància d’una alimentació
complementària equilibrada i adequada
Una bona nutrició durant les primeres etapes de vida és fonamental
per a un correcte desenvolupament
físic i mental. Per això, és essencial oferir als bebès una alimentació
completa, que asseguri tots els nutrients necessaris per a créixer de manera òptima.
Segons les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS),
la millor alimentació per al bebè durant els primers sis mesos de vida és
la lactància materna. És la que li proporciona la combinació ideal de nutrients i una protecció idònia enfront
d’al·lèrgies i malalties. Si aquesta no
és possible o bé existeix la necessitat
d’una alimentació addicional, es pot
oferir una fórmula exclusiva per a
lactants.
A partir dels sis mesos d’edat, augmenta progressivament el pes del
bebè i també la necessitat de nutrients. És el moment en què la lactància es pot combinar amb una alimentació complementària equilibrada
i adequada a la seva edat, seguint
les recomanacions dels professionals.

Llet A2: ‘Tornar a l’origen’
Un d’aquests aliments és la llet de
continuació, formulada específicament per a acompanyar l’alimentació del bebè. Es tracta d’un aliment
de transició entre la llet materna i la

La llet A2 és rica en
proteïnes, greixos,
vitamines i minerals

123rfLimited©olypa

llet de vaca. La llet de vaca es compon
principalment de proteïnes, greixos,
lactosa i aigua, mentre que un preparat per a lactants, a més, està enriquit
amb les vitamines, minerals i greixos
que els bebès i nens petits necessiten
per al seu desenvolupament.
Existeixen diversos tipus de preparats per a lactants, com la fórmula
A2. Avui dia, la llet de vaca comuna
conté dos tipus principals de proteïnes beta-caseïna, la proteïna A1 i
l’A2. Rica en proteïnes beta-caseïna
A2, la llet A2 prové de vaques específicament seleccionades que produeixen de manera natural solament
aquest tipus de proteïna, a la qual
s’atribueix una millor tolerància i
digestió en comparació amb altres
varietats.

I, en què es diferencia de la llet
A1? Els investigadors assumeixen que
abans que les vaques fossin domesticades, només es trobava la variant
beta-caseïna A2 en la llet de vaca. Per
tant, A2 és la beta-caseïna original,
mentre que la variant A1 va sorgir a
causa d’una mutació genètica. Alguns
estudis apunten que en l’actualitat el
percentatge de vaques A2 pures és solament del 30%.

Holle, buscant la
màxima puresa
Fa més de 80 anys que Holle ofereix productes d’alimentació infantil
ecològics, desenvolupats partint del
model de la llet materna i seguint la
seva pròpia filosofia: aconseguir el
preparat lacti més pur possible.

GUIA PROFESSIONAL

Edició impresa i online
Difusió gratuïta

L’eina imprescindible per al

professional BIO!

Cada setmana les últimes novetats en alimentació ecològica, cosmètica i complements bio

Informació per producte

Tendències i novetats BIO

Descripció, Ingredients, Contacte de proveïdors
i distribuïdores, Codi EAN i Codi intern

Alimentació, Cosmètica
Complements alimentaris

Visita el nostre portal
DISTRIBUÏT PER:

www.masterorganic.es

Les seves tres noves fórmules, Llet
per a lactants 1, apta des del naixement, Llet de continuació 2, adequada a partir dels sis mesos, i Llet de
continuació 3, indicada per a després dels 10 mesos, estan formulades
a base d’ingredients procedents de
l’agricultura ecològica (certificades
per l’Euro Fulla) i exclusivament amb
llet A2, per a proporcionar una alimentació de qualitat en cada etapa.
Els seus preparats contenen proteïna beta-caseïna A2 d’alta tolerància,
DHA i àcids grassos omega-3 ALA i
omega-6, que contribueixen al correcte desenvolupament cerebral, del
sistema nerviós i de la vista. També
conté vitamines C i D, que ajuden
al funcionament normal del sistema
immunitari.
A més són ràpides i fàcils de preparar. Tan sols fa falta introduir una
mica d’aigua calenta en el biberó,
incorporar la mescla utilitzant la cullera mesuradora, i acabar d’omplir
el recipient amb la resta d’aigua calenta. L’últim pas és agitar bé i deixar
reposar, fins que es temperi. 
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'Fajitas' de carbassó, cigrons al curri i tofunesa
DIFICULTAT: BAIXA
TEMPS: 20’ PREPARACIÓ
INGREDIENTS (2 persones)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 coquetes de blat.
160 gr. de tofu.
Suc de ½ llimona.
50 ml d’aigua.
Sal al gust.
½ gra d’all.
200 gr. de cigrons cuits i escorreguts.
1 culleradeta de curri en pols.
1 culleradeta de tamari o de
salsa de soja.
½ carbassó.
1 cullerada d´oli d´oliva.
Coriandre fresc o menta picada.
Flocs de Xile.

Si ets una d’aquelles persones que
durant els mesos de calor no pots
prendre plats de cullera, no et preocupis, perquè no cal prescindir dels
llegums a l’estiu.
No em refereixo a les meravelloses amanides de llenties o de cigrons.
Fer un saltat ràpid amb els nostres
llegums ens obre infinitat de possibilitats.
Durant el període estival, els menjars tendeixen a ser més lleugers, de
preparacions més curtes i una mica
més refrescants.

©Estela Nieto

Per aquest motiu, substituir els
típics potatges per unes 'fajitas' de
cigrons serà una opció molt més desitjable per suportar la calor.
A més, és el moment ideal per
gaudir de les hortalisses de temporada com l’albergínia, els pebrots o el
carbassó, de preu molt més econòmic
que la resta de l’any i amb un sabor
immillorable.
Per aconseguir un plat més lleuger, digestiu i amb menys greix, en
lloc de fer maionesa podem fer una
versió amb tofu que, a més de complir amb l’anterior, aportarà més proteïna i calci a la nostra recepta final.

Elaboració
Començar per rentar i tallar a rodanxes de 3 mm de gruix el carbassó.
Cuineu a la planxa o al grill amb una
mica de sal i oli d’oliva fins a daurar.
Salteu els cigrons cuits ben escorreguts en una paella amb una cullerada d’oli d’oliva. Quan comencin a daurar-se afegir una culleradeta de curri
en pols i cuinar un o dos minuts a foc
mitjà. Afegiu-hi el tamari o la salsa de
soja, remeneu-ho i reserveu-ho.
Per preparar la tofunesa, col·loqueu el tofu en un got de batedora i
afegiu-hi el suc de mitja llimona, 50

ml d’aigua i sal al gust. Tritureu-ho
fins aconseguir una crema molt fina
i suau.
Escalfar les coquetes de blat en una
paella i cobrir la base amb la tofunesa.
Si vols una recepta totalment lliure de gluten, pots trobar coquetes de
blat de moro.
Afegir el carbassó i els cigrons al
curri.
Per decorar, afegir unes fulletes
de coriandre fresc picat o de menta i
un toc de Xile en flocs, si t’agrada el
picant. 

ALIMENTACIÓ
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LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES
ALIMENTACIÓ / SNACKS

Coques d'arròs negre i
cúrcuma sense gluten,
de Sol Natural

novetat

Un snack lleuger i saludable, ideal per
emportar, picar entre hores o acompanyar els teus àpats.

ALIMENTACIÓ / PLANT BASED

Like a Çheesee Bio,
de El Granero
Integral

L'alternativa al formatge que estaves
buscant, des de El Granero Integral
llancen 6 noves referències en format
rodanxes: Sabor original, Cheddar, Mozzarella, Fumat i format ratllat: Original
i Cheddar.

Beneficia't de les propietats antioxidants de l'arròs negre i gaudeix del toc
que hi aporta la cúrcuma.

L'opció 100% Vegana per als teus sandvitxos, pasta, pizzes…

Pots combinar-les amb els teus ingredients preferits o prendre-les soles.

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

Certificats: Ecològic (Euro Fulla),
Sense Gluten (ELS
Marca: Sol Natural
www.solnatural.bio
Distribució: Vipasana Bio, S.L.

ALIMENTACIÓ / MELMELADES

Melmelades en
format familiar,
de Valle del Taibilla

imprescindible

Nous formats amb 630 gr de melmelada,
de qualitat extra i amb xarop d'atzavara.
Són més sostenibles perquè redueixen
l'ús d'envasos i els pots poden ser reutilitzats. Tots els ingredients són d'origen certificat ecològic, producte de proximitat
i elaboració artesanal. Més grans, econòmics, ecològics i sostenibles. Ideals per a
famílies, hostaleria i rebosteria. Producte
vegà i sense gluten.

ALIMENTACIÓ / KOMBUCHA

Paleobirra Lemon,
de Kombutxa

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

ALIMENTACIÓ / PLANT BASED

Cremós Pesto,
de NaturGreen

novetat

Es tracta d'una crema vegana que imita
el sabor i la textura del formatge crema. El cremós estil pesto NaturGreen té
un sabor a alfàbrega que et recordarà a
la salsa pesto, una textura suau i un to
lleugerament àcid. Està fet amb ametlla
i civada, nous, oli d'oliva i alfàbrega. És
ideal per afegir en salses, postres o entrepans, o com a complement per pastes. És
un untable cremós 100% vegà, ecològic,
sense lactosa i sense OMG.

Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
Marca: NaturGreen
www.naturgreen.es
Empresa: Laboratorios Almond, S.L.

novetat

imprescindible

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 us 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 / POSTRES

Especialitat de soja
Maduixa 150gr,
de Sojade

imprescindible

Sojade només utilitza ingredients ecològics i soja 100% d'origen certificat no
provinent d'OGM.
Els productes Sojade no contenen gluten ni lactosa, i ara, part de la seva
gamma es presenta als nous envasos
de cartró 150g, ecològics per dins, i per
fora!
No us perdeu l'especialitat de Maduixa.

Certificats: Ecològic (Euro Fulla) |
Sense OGM | Vegà
Marca: Sojade
www.sojade-bio.es
Empresa: Olga Iberia

LA SELECCIÓ DEL MES ELS IMPRESCINDIBLES: és un espai no publicitari on els productes referenciats són seleccionats segons el criteri del consumidor.
Recomana’ns a bio@bioecoactual.com el teu producte preferit
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LA
ELSIMPRESCINDIBLES
IMPRESCINDIBLES
LASELECCIÓ
SELECCIÓDEL
DELMES
MES-ELS
ALIMENTACIÓ / SUCS

Suc de raïm i albercoc
eco 1L, de Cal Valls

novetat

Suc sense sucres afegits i elaborat amb
fruites del país.
Refrescant i llaminer alhora, combina
l'acidesa suau i mediterrània de l'albercoc
amb la dolçor del raïm i és ideal per prendre a l'hora de l'esmorzar o entre àpats.

ALIMENTACIÓ / SAL MARINA

Sals ecològiques
certificades, de
Bras del Port ECO

Amb aquest suc ecològic envasat en ampolla de vidre de 1L, podreu gaudir d'aquestes fruites durant tot l'any.

Xucrut,
de Machandel

imprescindible

El xucrut de Machandel està fet amb ingredients procedents d'agricultura ecològica i biodinàmica i certificat amb segell
Demeter.

Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
Marca: Bras del Port Eco
Empresa: Bras del Port, S.A.
www.brasdelport.com

ALIMENTACIÓ / GELATS

Gelats Plant-Based,
d'Abbot Kinney's

És apte per a una dieta vegana i sense
gluten. A més, és un excel·lent ingredient
gràcies a les seves múltiples propietats
pel nostre organisme.

Mossets de Seitan
Bio, de Vegetalia

Els mossets de seitan de Vegetalia són
aptes per a vegans i ideals per combinar amb arròs o pasta, en daus o
simplement saltejats amb verdures.
Es poden barrejar amb salsa de tomàquet o barbacoa i combinar-ho amb
arròs o pasta. La seva textura semblant a la de la carn el converteix en
un aliment molt polivalent a l'hora
de fer-lo servir a la cuina, podent-se
introduir de forma fàcil i senzilla en
diferents plats i en la dieta.

Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
Marca: Vegetalia
www.vegetalia.com
Empresa: Midsona Iberia, S.L.U.

Abbot Kinney's és una de les marques
capdavanteres de productes plant-based. Presenten els seus nous gelats per
descobrir el plaer sense remordiments,
a més bio i vegans!

Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
Marca: Abbot Kinney’s
www.abbotkinneys.com
Distribució: Biogran, S.L.
www.biogran.es

Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
Marca: Machandel
Distribució: Biotobio Ibérica, S.A.

novetat

nuevo
novetat

Tria el teu favorit o queda't amb tots!
Xocolata i Avellanes cruixents, Caramel Salat i Nou pecana, Maduixes i
trossets de cookies, Mango i Fruita de
la passió o Vainilla.

Està disponible en dos formats: 680 g i
360 g.

ALIMENTACIÓ / SEITAN

Gràcies a la seva activitat salinera, Bras del
Port ha creat un ecosistema de riquesa inigualable (P. Natural de les Salines de Santa Pola), en què, durant més d'un segle,
el vent i el sol han estat, i segueixen sent,
els nostres aliats més grans en l'obtenció
d'una sal marina totalment natural.
Fruit d´aquest procés neixen les nostres
sals marines ecològiques: sal marina fina i
gruixuda en format d´1 kg.

Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
Marca: Cal Valls
www.calvalls.com
Empresa: Cal Valls Eco, S.L.U.

ALIMENTACIÓ / CHUCRUT

novetat

ALIMENTACIÓ / SNACKS

Kale Chips,
de Natruly

imprescindible

Per fi un snack per picar entre hores
veritablement saludable i deliciós.
Sense additius artificials, sense gluten, sense sucre afegit.
Només fulles de kale BIO extra cruixents amanides amb tomàquet i
orenga que et transportaran a Itàlia.
Descobreix-ho a www.natruly.com.

Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
Marca: Natruly
www.natruly.com
Empresa: Natural Athlete, S.L.

LA SELECCIÓ DEL MES ELS IMPRESCINDIBLES: és un espai no publicitari on els productes referenciats són seleccionats segons el criteri del consumidor.
Recomana’ns a bio@bioecoactual.com el teu producte preferit
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ESPAI VIDA SANA

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

“Hem canviat de món”
Bruno Latour

Arriba l’estiu
i arriba el festival Bioritme

Al canal de televisió ARTE es pot
escoltar i visionar el filòsof, sociòleg
i antropòleg Bruno Latour, en una
entrevista imperdible. Entre les seves
obres escrites destaquen “No vam ser
mai moderns. Assajos d’antropologia
simètrica” i “On aterrar. Com orientar-se en política”.

ment a les nostres accions. Per exemple, amb el virus de la Covid, a escala
petita, o la destrucció de la capa externa, de l’embolcall de la Terra que
la fa habitable.”

Per fi, el festival més esperat de
l’estiu, el de veritat ecològic. I aquest
any estrena nou emplaçament, serà
a Torelló, al costat del riu Ter (Catalunya). Del 26 al 28 d’agost.

Estem en una segona revolució
científica. Les condicions atmosfèriques i alimentàries són prioritàries i
no serveix el model polític que ha regit els segles IXX i XX. “La modernitat
ha acabat.”

Que bé acabar el mes d’agost al
màxim, amb diversió, però també
amb consciència. Tenim molt per
aprendre d’aquests joves amb responsabilitat mediambiental i ecològica. Que bé que els agradi la música, la
dansa, les arts... que bé que puguem
deixar al nostre planeta unes generacions tan conscienciades.

Bruno Latour és influent i respectat. Com a filòsof, posa l’actualitat en
paraules, animant els ecologistes a
prendre el relleu als polítics clàssics
en la direcció del món.
Ja no serveix preocupar-se per la
producció i el repartiment de beneficis sense un planeta on dur a terme
aquestes accions.
“El món que hem abandonat era
un món d’objectes coneguts per la
ciència i sobre els quals els humans
podíem tenir opinions subjectives. El
món on som ara és un món viu, ple
d’éssers vius que reaccionen ràpida-

Un 60% d’abstenció a les darreres
eleccions a França demostren que
els partits polítics ja no serveixen a
les veritables qüestions de la humanitat. És el moment dels ecologistes.
La prioritat és mantenir habitable el
planeta. 
Entrevista a Bruno Latour
"Hem canviat de món"
disponible a ARTE amb
accès gratuït

BioCultura col·labora amb aquest
festival des del seu origen. Quan ens
ho van proposar, no vam dubtar ni
un moment a donar-los tot el nostre
suport i ajut moral i material. Tota
l´oferta gastronòmica del festival té
certificat ecològic!
Perquè Bioritme no és només un
festival de música, és també un punt

de trobada de persones amb inquietuds, crítiques i constructives, i que
no volen claudicar amb la direcció
materialista de la nostra societat actual. S’espera de totes les persones assistents el màxim respecte i cura per
l’entorn, el bon ús dels recursos com
l’aigua, el reciclar de forma correcta... i deixar l’entorn on se celebrarà
el festival igual de bonic i net que el
trobarem a la nostra arribada.
Gaudirem d´un festival d´acampada de 4 dies i 4 nits de bona música
non stop, i de tallers, espectacles i activitats per als joves i també per a tota
la família. Aquí estarem: ens acompanyes? www.bioritmefestival.org 

FIRES

TODO
LO QUE
NECESITAS
ES ECOLÓGICO
Madrid IFEMA
3-6 noviembre
ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA
COSMÉTICA ECO
MODA SOSTENIBLE
ECO-ESTILO DE VIDA
SHOWCOOKING
SHOWROOM
ACTIVIDADES

Feria de productos ecológicos
y consumo responsable

Organiza

biocultura.org

@biocultura

ASOCIACIÓNVIDASANA
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COSMÈTICA

El protector solar
totalment natural i efectiu
CUIDA DE LA TEVA PELL I DEL PLANETA

soldeibiza.com
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Els beneficis de la soja (Part II)
Les proteïnes són essencials per
a l’organisme, ja que constitueixen
els teixits i s’encarreguen de regenerar-los i renovar-los contínuament,
promovent-ne el creixement. Estan
constituïdes per diferents combinacions dels 20 aminoàcids existents.
8 d’aquests són essencials i els hem
d’incorporar mitjançant la dieta, ja
que el nostre cos no és capaç de sintetitzar-los. Segons l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA
per les sigles en anglès), la ingesta
de referència per a la població adulta sana d’ambdós sexes és de 0,83 g
de proteïna/kg de pes corporal per
dia. És important consumir diferent
tipus d’aliments per a poder obtenir
un perfil proteic complet de tots els
aminoàcids essencials.
Existeixen múltiples fonts de proteïna, tot i que tradicionalment les
fonts animals han sigut més conegudes que les vegetals. Cada cop més,
però, està augmentant el percentatge
de la població vegetariana, vegana i
flexitariana, pel que s’ha promogut la

ALIMENTACIÓ

elaborats a partir de la soja en la majoria d’establiments d’alimentació,
que poden ser tan fermentats com
no fermentats. Els productes no fermentats inclouen entre altres el tofu,
l’edamame, l’oli de soja i la beguda
de soja, tot i que aquesta també pot
ser fermentada. Per altra banda, els
productes fermentats més coneguts a
occident són la salsa de soja, el tempeh, el miso i el natto.

123rfLimited©artrich. Afegint salsa de soja a les verdures fregides amb xampinyons

recerca d’alternatives proteiques de
qualitat que s’ajustin a aquests hàbits
alimentaris. La qualitat de les proteïnes es relaciona principalment amb
la composició d’aminoàcids essencials i la seva digestibilitat. En el món
vegetal, la soja és l’única que conté
els 8 aminoàcids essencials i és consi-

derada una proteïna completa i d’alta qualitat, equivalent a l’obtinguda
de la carn, els ous, la llet i derivats.
A més, segons l’Agencia Espanyola
de Seguretat Alimentària i Nutrició
(AESAN), es pot considerar que un aliment té un alt contingut en proteïnes
si aquestes aporten com a mínim un
20% del valor energètic de l’aliment,
i la soja conté 36,5 g de proteïnes per
cada 100 g. Complementàriament, és
una font de vitamines, minerals i fibra entre altres, mentre que conté un
baix nivell de greixos saturats.
La soja, però, també conté alguns
antinutrients com ara els inhibidors
de la proteasa i lectines, que principalment limiten la digestibilitat de
les proteïnes. Així doncs, és important processar la soja abans de consumir-la per a inactivar-los, per exemple, mitjançant tractament tèrmic.
Degut al seu perfil nutricional i
versatilitat a l’hora d’elaborar productes, la soja està guanyant cada
cop més protagonisme, principalment com a font de proteïna vegetal.
Avui en dia és fàcil trobar productes

L’agricultura
certificada ecològica
assegura que en
cap moment del
procés s’han utilitzat
pesticides industrials
ni organismes
modificats
genèticament

La fermentació és un dels mètodes
utilitzats habitualment per produir
diversos productes a partir de soja.
Tot i que s’utilitzen diferents processos per a la seva elaboració, Bacillus
subtilis i Aspergillus són els microorganismes més emprats en la fermentació de la soja. Està demostrat que la
fermentació pot millorar la qualitat
fisicoquímica i sensorial d’aquests
productes, ja que n’augmenta la digestibilitat, millora el perfil nutricional i augmenta el contingut d’isoflavones. Durant aquest procés les
macromolècules com els hidrats de
carboni, proteïnes i lípids es degraden fins a sucres, pèptids, aminoàcids i àcids grassos, augmentant-ne la
seva biodisponibilitat, mentre que el
nivell de degradació augmenta amb
el temps de fermentació. Els carbohidrats naturalment presents en la
soja actuen com a font de substrat
dels microorganismes durant la fermentació, donant com a resultat una
proporció de proteïnes major en productes fermentats comparada amb
els no fermentats. A més a més, en
millora la capacitat antioxidant i augmenta significativament els nivells
de les vitamines B2 i B12 així com el
neurotransmissor GABA (responsable
de la regulació del sistema nerviós
central).
Altrament, diversos estudis publicats en els últims anys suggereixen
una correlació positiva entre el consum de diversos productes obtinguts
de la fermentació de la soja, com ara
la beguda de soja fermentada, i beneficis per a la salut. Entre aquests es
troben la reducció de la resistència a
la insulina per a pacients amb diabetis
mellitus tipus 2. Per altra banda, gràcies als seus efectes antioxidants, la
soja fermentada pot contribuir positivament interrompent els processos
d’oxidació involucrats en malalties
com el càncer. Segons declara la Organització Mundial de la salut, seguir
una dieta sana i equilibrada ajuda a
prevenir la malnutrició, juntament
amb diferents malalties no transmissibles i diferents trastorns. L’estil de
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vida juntament amb una alimentació
saludable poden reduir la incidència
de càncer entre un 30 i un 40%.
Els productes de soja fermentada
també s’han relacionat amb efectes
antiinflamatoris, antiperlipidèmics,
antihipertensius i immunoestimuladors. Cal destacar que es tracta d’estudis inicials a laboratori, i que més
estudis de major evidència científica
són necessaris per a poder establir
una relació directa entre el consum
de soja fermentada i els diferents
efectes per a la salut mencionats.
Finalment, cal destacar la importància de consumir productes
elaborats a partir de soja ecològica.
L’agricultura certificada ecològica
assegura que en cap moment del
procés s’han utilitzat pesticides industrials ni organismes modificats

Factors com
l’estil de vida,
juntament amb
una alimentació
saludable,
poden reduir
la incidència de
càncer entre
un 30 i un 40%
123rfLimited©sima. Cultiu de soja

genèticament, evitant el consum de
residus tòxics que passen a formar
part de la soja. Endemés, diversos
estudis comparen el perfil nutricional de la soja ecològica amb la soja
transgènica, i atribueixen a la soja

123rfLimited©aamulya. Aliments a base de soja

ecològica un contingut de proteïna
major que a la no ecològica. A l’hora
d’elaborar productes com el tofu, el
rendiment de la soja també resulta
superior, amb un perfil aromàtic i de
sabor diferents. 

En el món vegetal,
la soja és l’única
que conté els
8 aminoàcids
essencials i és
considerada una
proteïna completa
i d’alta qualitat,
equivalent a
l’obtinguda de la
llet i derivats

Cultiu de soja
transgènica
El cultiu de soja transgènica està directament relacionat
amb l’ús de l’herbicida glifosat,
potent tòxic que destrueix els
ecosistemes i contamina el medi
aquàtic i terrestre. Promou la
desforestació de grans zones, la
pèrdua de la biodiversitat, les
malalties dels agricultors i les
seves famílies, afectades per les
fumigacions amb agrotòxics, i és
un perill per a la salut dels consumidors en general. El 90% de
la soja transgènica es produeix a
Brasil, Estats Units i Argentina i
es destina majoritàriament a la
fabricació de pinsos per alimentar bestiar. Redacció. 

ALIMENTACIÓ

Flocs de Civada
fets per gaudir

També disponibles llavors, farines
i altres cereals ecològics
H.L.T, S.A. C/Lago Carucedo, 3. Pol. Ind. Cobo Calleja, 28947 Fuenlabrada (Madrid)
t. 916 42 15 37 f. 916 42 32 03

www.elhornodelena.com www.hltsa.es

Juliol 2022 - Núm 104

20

BIOECO ACTUAL

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

DIETA LÒGICA

Laura I. Arranz, Doctora en Nutrició, farmacèutica
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Aliments antiinflamatoris
Aliments antiinflamatoris són
aquells que tenen capacitat d’aportar substàncies o nutrients imprescindibles perquè el nostre cos pugui
combatre els processos oxidatius i
inflamatoris, ja sigui directament o
ajudant l’organisme a fabricar substàncies antioxidants i/o antiinflamatòries. Aquests aliments són majoritàriament aliments vegetals.
El nostre organisme està constantment en equilibri entre reaccions inflamatòries i antiinflamatòries, així
com processos oxidatius amb antioxidants. I això senzillament forma part
del funcionament bàsic de la nostra
maquinària. Les nostres cèl·lules generen energia en uns petits motors
que s’anomenen mitocondris i, en
dur a terme els processos de combustió d’hidrats de carboni i greixos
es produeixen residus oxidats tòxics
que cal eliminar amb substàncies antioxidants. En cas contrari, si s’acumulen residus oxidats, es fan malbé
les cèl·lules, i l’organisme detecta
un dany cel·lular o del teixit i posa

ALIMENTACIÓ

cara més si tenim alguna patologia,
hem de procurar que al cos no li falti
de res nutricionalment perquè pugui
compensar aquests processos oxidatius i inflamatoris.

Quins són alguns
dels nutrients i altres
substàncies amb propietats
antiinflamatòries i
antioxidants?
Omega-3

123rfLimited©hstrongart

en marxa un procés inflamatori per
poder eliminar el dany i regenerar-lo
amb cèl·lules sanes. Després posa en
marxa un procés antiinflamatori perquè tot torni a la normalitat. El nostre cos està constantment submergit
en processos de desgast i regeneració
i això implica processos oxidatius
i d’inflamació que normalment es
resolen sense problema gràcies a to-

tes les substàncies antioxidants i antiinflamatòries que podem generar i
a d’altres que han d’arribar de l’alimentació.
Fins aquí el que és normal. Però
què passa quan tenim una malaltia crònica? En aquestes situacions
aquests processos nocius oxidatius i
inflamatoris s’accentuen, per la qual
cosa empitjoren els símptomes i la
salut. Per això, si estem sans, però en-

El nostre organisme
està constantment
en equilibri
entre reaccions
inflamatòries i
antiinflamatòries,
així com processos
oxidatius amb
antioxidants

Els omega-3 de cadena llarga com
l’àcid docosahexaenoic (DHA) i l’àcid
eicosapentaenoic (EPA) tenen gran
importància per a la nostra salut.
Estructural del sistema nerviós,
especialment del cervell. Les concentracions de DHA són especialment
altes a la retina (ull), el cervell i els
espermatozoides. Tant l’EPA com el
DHA tenen moltes funcions al cor,
els vasos sanguinis, els pulmons, el
sistema immunitari i el sistema endocrí.
Són antiinflamatoris per augmentar les prostaglandines amb poc potencial inflamatori i altres substàncies antiinflamatòries.
Fonts: Àcid alfa-linolènic: nous, oli
de lli, oli de colza, llavors de lli, llavors de sèsam, etc. EPA i DHA: algues
com les del gènere Schizochytrium
sp.

Vitamina C
Antioxidant cel·lular i extracel·lular.
Fonts: Taronja, mandarina, kiwi,
caqui, aranja...Bròquil, kale, pebrot,
carbassa, tomàquet...

123rfLimited©kerdkanno. Selecció de fonts alimentàries d’omega 3
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DIETA LÒGICA
Vitamina E

Hem de procurar
que al cos no
li falti res
nutricionalment
perquè pugui
compensar aquests
processos oxidatius
i inflamatoris

Antioxidant de les membranes
cel·lulars.
Fonts: AOVE, llavors, fruita seca i
tots els vegetals en general.

Vitamina A (betacarotens)
Regeneració i formació de teixits
com la pell i les mucoses, imprescindibles per a la vista, el sistema immunitari i els ossos.
Fonts: Aliments vegetals (contenen betacarotens precursors de la
vitamina A): pastanaga, carbassa, albercoc, papaia, mango, bròquil, kale,
pebrot, espinacs...

Coure, zinc, seleni i manganès
Són antioxidants ja que formen
part de substàncies antioxidants endògenes necessàries per compensar
l’estrès oxidatiu.
Fonts: Llegums: llenties, cigrons,
mongetes. Cereals integrals. Fruita
seca. Llavors (carbassa).

Altres antioxidants: polifenols
Antioxidants. Aliment per a la microbiota beneficiosa per a la nostra
salut.
Fonts: Fruites (maduixes, fruits
vermells, magrana, raïm, cítrics, pomes, préssecs, etc.). Espècies (cúrcuma). Verdures. Fruita seca i llavors.
Llegums. Cereals integrals.

Oleocantal
És antioxidant i inhibeix algunes
prostaglandines inflamatòries de l’organisme.
Fonts: Oli d’oliva verge extra.

123rfLimited©olgapink. Fruits secs i llavors, antioxidants per a la nostra salut

Fibra
Prebiòtica o aliment per a la microbiota beneficiosa. Neteja intestinal.
Fonts: Llegums. Cereals integrals.
Fruita seca i llavors. Fruites i verdures.

Salicilats

Fonts: Verdures: el bròquil, la coliflor, el cogombre, els xampinyons,
els raves, els espinacs i els carbassons
contenen altes quantitats de salicilats. Les verdures de la família de les
solanàcies, com l’albergínia i els pebrots, també contenen salicilats. Tomàquets: els tomàquets són molt rics
en salicilats.
Fruita Fresca: les pomes, l’alvocat, les baies, les cireres, el raïm, els

Són substàncies químiques naturals elaborades per les plantes. Es
troben en fruites i verdures i ajuden
a protegir les plantes contra malalties i insectes. Els extractes de salicilat
s’han utilitzat amb finalitats medicinals durant milers d’anys. L’àcid salicílic, més conegut com a aspirina,
alleuja el dolor i la inflamació.

Begudes: te negre i te verd. També
el vi i la cervesa.
És clar que aquests components
no ens han de faltar i que els aliments d’origen vegetal són una font
importantíssima d’antioxidants i
també de molècules antiinflamatòries bàsiques. 

ALIMENTACIÓ

Igual que les dietes mediterrània,
vegetariana o vegana, les dietes altes
en salicilats tenen beneficis comprovats per a la salut, com ara menors
riscos de càncer, malalties cardíaques
i diabetis.

PREMIS A LA
QUALITAT
IV CONCURS
HISPANOLUSO
DE MELS
ECOLÒGIQUES 2022

De totes maneres, en persones
amb sensibilitat als salicilats i amb
síndrome de Reye cal tenir precaució.

IV Concurs
Hispanoluso de
Mels ecològiques

IV Concurs
Hispanoluso de
Mels ecològiques

Mel de farigola
2022

Mel d’espigol
2022

PLATA

123rfLimited©vetre. Oli verge d’oliva amb propietats antioxidants

préssecs i les prunes són aliments
rics en salicilats. Herbes i espècies:
orenga, farigola, romaní, curri en
pols, nou moscada, pebre, pebre vermell, etc.

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

Organitzacions ecologistes i veganisme:
història d’una relació complicada
Les organitzacions ecologistes
s’han passat anys parlant sobre les
nefastes conseqüències del canvi climàtic i fomentant una sèrie d’accions
per reduir els gasos d’efecte hivernacle. No obstant això, no han promogut activament l’adopció d’una dieta
vegetariana estricta malgrat els impactes negatius de la producció i del
consum de carn.
La ramaderia contamina. I molt.
La seva sostenibilitat porta anys en
entredit, tot i que no ha estat fins als
darrers anys que aquesta informació
ha estat més visible. Ja a principis de
segle, l’any 2006, l’Organització de
les Nacions Unides per a l’Alimentació (FAO) va publicar l’informe La
llarga ombra de la ramaderia en el
qual detallava com la producció de
carn contribueix al canvi climàtic,
a la contaminació atmosfèrica, la
degradació de la terra, del sòl i de
l’aigua, i a la pèrdua de la biodiversitat.

FESTIVALS

Per produir una
hamburguesa es
necessita l’aigua
equivalent a
dutxar-se durant
dos mesos
123rfLimited©sarayimagenysonido. Manifestació contra el canvi climàtic a València

Concretament, és la responsable
de generar més del 14% de les emissions d’efecte hivernacle causades per
l’ésser humà, segons la FAO. L’estudi
Livestock and Climate Change (Bestiar i
canvi climàtic) del Worldwatch Institute eleva la xifra al 51%.
L’expansió de les pastures i del
cultiu de terres per a producció d’ali-

ments per al bestiar es fa en moltes
ocasions a costa de praderies, sabanes o boscos natius, com succeeix a
l’Amazones, i de la vida dels animals
que hi viuen. La producció ramadera
mundial ocupa el 70% de les terres
cultivables i el 30% de la superfície
emergida del planeta i dona anualment uns 77 milions de tones de
proteïnes vegetals per produir 58

milions de proteïnes d’origen animal.
I, a més, consumeix aigua en una
quantitat de cinc a deu vegades més
gran que l’agricultura. Les organitzacions ecologistes fa temps que diuen
als ciutadans que redueixin el temps
de les seves dutxes, però no els expliquen que per produir una hamburguesa es necessita l’aigua equivalent
a dutxar-se durant dos mesos. Al mateix temps, el sector pecuari també
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contamina els aqüífers i els mars amb
els seus residus.

La producció
ramadera mundial
ocupa el 70% de les
terres cultivables
i el 30% de la
superfície emergida
del planeta

El dany de la producció i el consum de carn -i també peix- causat a
l’entorn està demostrat. Les decisions sobre quin tipus d’alimentació
seguim afecten més que el transport que utilitzem, el temps que
estem sota la dutxa o si conduïm
un cotxe elèctric o dièsel.
Llavors, per què durant anys les organitzacions ecologistes han mantingut silenci?, per què la ramaderia i la
pesca no estaven en les seves agendes?
Oblidant-se del consum d’animals,
els defensors de la protecció de l’entorn van aconseguir no molestar les
multinacionals, fer-se un lloc en els
mitjans de comunicació i aconseguir
un gran nombre de socis que paguen
religiosament les seves quotes sense
haver-se de plantejar reflexions que

La producció de
carn contribueix
al canvi climàtic,
la contaminació
atmosfèrica, la
degradació de la
terra, del sòl i de
l’aigua, i la pèrdua
de la biodiversitat

123rfLimited©logo3in1

poden arribar a generar rebuig. Tot
un èxit en termes de rendibilitat i
d’imatge.
“La indústria de la ramaderia és
una de les indústries més poderoses
del planeta. Crec que la majoria de la
gent als Estats Units és conscient de
la influència dels diners i la indústria
en la política, i ho veiem clarament
en aquesta indústria en particular.
La majoria de la gent es sorprendria
al saber que els activistes pels drets
dels animals i el medi ambient són la
principal amenaça terrorista nacional
segons l’FBI”, afirma el periodista William Potter, autor de el llibre Els verds
som els nous rojos: Una mirada des de
l’interior d’un moviment social assetjat,
una investigació que qüestiona les
estratègies utilitzades pels estats en
favor de les grans multinacionals per
criminalitzar l’activisme social.
No obstant això, davant l’augment
del moviment pels drets dels animals,
la difusió del veganisme i les cada

vegada majors proves científiques
sobre el nefast impacte del consum
d’animals per al planeta, les entitats
ecologistes han hagut d’introduir la
temàtica en els seus discursos.
L’any 2017, gairebé 50 anys més
tard que se celebrés el primer Dia de
la Terra, organitzacions ambientals
com Greenpeace i el Fons Mundial
per a la Vida Silvestre (WWF) es van
unir a la campanya Plate Up for the
Planet, llançada per The Vegan Society, una iniciativa pionera que destacava el vincle entre els aliments que
mengem i les seves conseqüències
per al medi ambient. Des de llavors,
han cridat tímidament a reduir la
producció de carn i lactis, i a apostar
per una ramaderia ecològica en lloc
de la industrial.
A més, l’ecologisme xoca de ple
amb els animalistes al preocupar-se
més pels ecosistemes que pels mateixos individus. S’ha vist a Espanya
amb normatives com la Llei d’es-

pècies exòtiques invasores que permet directament matar determinats
animals perquè són considerats una
plaga, unes mesures defensades pels
ecologistes a les què els vegans s’oposen.

Pots ser defensor del medi
ambient i, alhora, seguir
menjant carn, peix, ous
i productes lactis?
“El més important que es pot fer
pel medi ambient és adoptar una dieta vegetal [...] Però més enllà d’això,
aquells que també estem seriosament
preocupats per la moralitat hauríem
de fer-nos vegans i adoptar una posició ferma en els drets dels animals.
Cap altra posició ètica té un impacte
de més abast i més profundament positiu en el medi ambient i en tota la
vida a la Terra que el veganisme. Si no
ets vegà, fes-te vegà. Si ets vegà, continua vegà”, sentencia l’activista vegà
i director de Comunicació del Sustainability Institute a Molloy College
(Estats Units) Demosthenes Maratos. 

SUBSCRIPCIÓ PREMSA VEGANA

SUSCRÍBETE
gratis escaneando el código

buenoyvegano.com/suscripcion
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Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biòleg|raul.mgarc@gmail.com

Vitamina B12: crucial en
dietes vegetarianes i veganes
Les dietes vegetarianes i veganes
no suplementades són pobres en vitamina B12 com a conseqüència de
que aquesta vitamina no és produïda
per les plantes. De fet, plantes, fongs
i animals no poden sintetitzar la vitamina B12. La síntesi de la vitamina
B12 només la realitzen els bacteris i
les archaeas, i la porten a terme perquè compten amb els enzims necessaris per a realitzar el procés. Els aliments font de B12 ho són gràcies a la
simbiosi bacteriana. Per aconseguir
aliments vegetals rics en B12 s’haurien de consumir directament del terra, sense cap processat ni tractament
que elimini el complex simbiòtic, assumint el risc de patir infeccions per
virus, bacteris, paràsits i fongs. No es
pot considerar cap aliment d’origen
vegetal font fiable de vitamina B12,
i això inclou a l’alga espirulina o les
algues de mar, al llevat de cervesa o
els bolets, que contenen formes anàlogues però inactives d’aquesta vitamina. Si ets vegà o vegetarià els teus

La B12 és
imprescindible
per al bon
funcionament
de l’organisme

123rfLimited©alexgrec

nivells de B12 amb el temps seran deficitaris, de manera que has d’obtenir
la vitamina en forma de suplement.
La vitamina B12, també anomenada cobalamina per la presència de
cobalt en la seva molècula, és un nutrient essencial que l’organisme no

pot produir per si sol, per la qual cosa
s’ha d’obtenir a través de la dieta. El
cos humà pot emmagatzemar vitamina B12 en el fetge com a reserva per
un període de quatre anys. Un cop assolit el nivell de reserva, la vitamina
que no s’usa en els diversos processos
metabòlics és eliminada en l’orina. La

B12 és imprescindible per al bon funcionament de l’organisme. Està implicada en el metabolisme cel·lular,
especialment en la síntesi i regulació
de l’ADN, en la regeneració de les cèl·
lules, en la formació dels glòbuls vermells, en el manteniment del sistema
nerviós, i en el metabolisme dels aminoàcids, els àcids grassos i els glúcids.
Va ser descoberta per estar relacionada amb una malaltia autoimmune, l’anèmia perniciosa, una forma
d’anèmia l’origen de la qual és la
deficiència de vitamina B12. L’orga-

COSMÈTICA

Bálsamo desodorante

Smart Unisex Choice

Eficacia entre 3 y 5 días.
Neutraliza las bacterias que causan el mal olor.
Permite la transpiración natural sin irritar.
www.tallermadreselva.com

Juliol 2022 - Núm 104

BIOECO ACTUAL

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

25

SALUT I ALIMENTACIÓ
nisme necessita d’aquesta vitamina
per produir els glòbuls vermells. Una
proteïna especial, anomenada factor
intrínsec (FI), és imprescindible perquè la vitamina B12 sigui absorbida
pels intestins. Quan l’estómac no produeix suficient factor intrínsec, l’intestí no pot absorbir correctament la
vitamina B12.
La quantitat mínima diària recomanada per a adolescents i adults
és de 2,4 micrograms, 2,6 per a dones embarassades, i 2,8 per a dones
lactants. Determinar el nivell de vitamina B12 s’aconsegueix mitjançant
anàlisi de sang. El nivell sanguini es
considera normal si se situa entre els
400 i 500 picograms per mil·lilitre (pg
/ ml). Per realitzar un diagnòstic precís s’usen paràmetres com la homocisteïna, l’àcid fòlic, la vitamina B6 i
l’AMM (àcid metil malònic en orina).
La deficiència de vitamina B12
causa anèmia megaloblàstica i malalties neurològiques, degut a que la
vitamina B12 protegeix el sistema
nerviós i el seu dèficit provoca danys
permanents com ceguesa, sordesa,
dificultats en l’equilibri, depressió,
confusió, demència i mala memòria.
L'entumiment i el formigueig a les
mans o peus són un dels primers sig-

L’organisme
necessita d’aquesta
vitamina per produir
els glòbuls vermells

Els nadons i nens
vegetarians i vegans
han de suplementar
la seva dieta per
evitar els danys
derivats de la
manca vitamínica

123rfLimited©beraberc. Iogurt de soja

nes. Causa cansament crònic, debilitat, restrenyiment, pèrdua de gana,
pèrdua de pes i menstruacions irregulars. A més, poden augmentar el
risc de malaltia cardiovascular i d’Alzheimer.
En l’etapa de desenvolupament la
deficiència es manifesta amb una falta de creixement, trastorns de moviment, retard en el desenvolupament
i anèmia megaloblàstica. Una deficiència de vitamina B12 comporta un
elevat nivell d’homocisteïna. La homocisteïna és un residu metabòlic de
les proteïnes que s’elimina amb l’ajuda de la vitamina. Un nivell elevat
d’homocisteïna comporta un elevat
risc de patir demència, malaltia cardíaca i accident cerebrovascular.
Estudis clínics evidencien que els
vegans que no complementen amb
B12 la seva dieta tenen nivells més

alts d’homocisteïna, mentre que els
que suplementen la seva dieta tenen
els nivells dins de la franja saludable.
El consum de grans quantitats d’àcid
fòlic amaga la deficiència de vitamina
B12, però no impedeix que es produeixin els greus danys en l’organisme
a causa de la seva mancança.
Entre els grups de risc es troben
els majors de 50 anys, que a causa de
problemes digestius no generen suficient àcid clorhídric a l’estómac per
permetre absorbir la vitamina B12
dels aliments, els malalts d’anèmia
perniciosa, les persones que s’han
sotmès a cirurgia gastrointestinal,
els que pateixen trastorns digestius
com la malaltia celíaca o la malaltia
de Crohn, pel fet que tenen reduïda
l’absorció de la vitamina B12. Les dones embarassades i lactants poden limitar l’aportació de vitamina B12 al
seu fill, ja que la vitamina travessa la

placenta durant l’embaràs i està present en la llet materna.
Els nadons i nens vegetarians i vegans han de suplementar la seva dieta per evitar els danys derivats de la
manca vitamínica.
L’evidència clínica demostra que
els aliments vegetals no proporcionen la dosi mínima diària de vitamina B12 per mantenir una salut
òptima. El correcte funcionament de
l’organisme requereix petites quantitats de la vitamina, però les reserves amb què compta l’organisme no
són il·limitades. El nostre cos té prou
B12 emmagatzemada per funcionar
sense manifestar deficiències durant
molt de temps, però els indicadors
de la seva manca augmenten de manera anormal als pocs mesos. El risc
és tan alt que no convé confiar-se i
s’ha de mantenir una actitud alerta.
Si segueixes una dieta vegetariana o
vegana, i la suplementes amb vitamina B12, gaudiràs d’un estat de salut
perfecte. 

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

Este verano cuida y protege tu piel

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

Sin aceite de palma ∙ No testado animales ∙ Vegano ∙ Sin lactosa ∙ Sin gluten ∙ 100% ingredientes activos
Distribuido por:

www.alternatur.es

@alternaturinfo

+34 962 605 061

info@alternatur.es
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ESPAI PATROCINAT PER:

PRANAROM | www.pranarom.com

Marta Gandarillas, Periodista especialitzada en Salut Natural,Titulada superior
en Naturopatia i Terapeuta de Jin Shin Jyutsu|mgbioecoactual@gmail.com

Foragitar mosquits sense
acabar amb la biodiversitat

PRANAROM, laboratori científic i mèdic, líder en aromateràpia científica, compta amb més
de 250 olis essencials. Tots ells
estan quimiotipats i són 100%
purs i naturals i procedeixen de
plantes botànica i bioquímicament definides.

“A tot el planeta, un milió d’espècies són
a prop de l’extinció”, advertia Greenpeace
l’any passat. La pèrdua de biodiversitat deguda, entre altres raons, a la desforestació, representa un perill per a
l’ésser humà.
“Dues de cada tres espècies d’animals
són insectes. Per cada persona hi ha 300
milions d’aquests animals”. Així ho recull l’informe “Anàlisi de la situació i
propostes per a la conservació dels insectes” de l’Associació Espanyola d’Entomologia i Ecologistes en Acció, on
s’estudia la importància ecològica,
econòmica i les principals amenaces
d’aquest grup d’éssers vius, dels quals
es coneixen una mica més d’1 milió
d’espècies.
Dins dels insectes, els mosquits
ens resulten especialment molestos
als humans i són objecte de recerca
per considerar-los vectors, és a dir,
propagadors de microbis a éssers
humans i animals (malalties com el
dengue, la febre groga, la malària,
la ziga… són transmeses per la picada dels mosquits). Però, encara que
s’han descrit al voltant de 3.500 espècies diferents de mosquits a tot el
món, l’absoluta majoria s’alimenten
de les plantes (nèctar, saba...) i només
200 espècies s’alimenten de la sang
humana.
D’altra banda, segons Greenpeace,
“una abundant biodiversitat i la seva co-

COSMÈTICA

La seva loció Citronela+, que
conté un 30% de Citriodiol, és
ideal per repel·lir tot tipus d’insectes. La seva acció sinèrgica
amb altres olis essencials li aporta també eficàcia davant de mosca, mosca negra, paparra i tàvec.
123rfLimited©galitskaya

bertura vegetal i animal protegeix els éssers humans de la transmissió de malalties
a través dels mosquits perquè aquests es
dilueixen a l’entorn”.
Un exemple, els casos del virus del
Nil Occidental que, en àrees amb més
diversitat d’aus, van mostrar taxes
més baixes d’infecció, ja que els mosquits, com a vector d’infecció, tenien
menys probabilitats de trobar hostes
adequats”.
A Europa, a banda del mosquit
comú, Culex pipiens, es troba el conegut com a mosquit tigre (per les franges blanques i negres de les potes),
Aedes albopictus, que és originari d’Àsia
i es considera espècie invasora a Amèrica i Europa i portador de malalties
com la febre groga, el dengue o l’encefalitis.

Existeixen
plantes amb
activitat repel·lent
eficaç i demostrada
Per foragitar els mosquits de forma natural i menys agressiva que
amb insecticides o repel·lents químics, hi ha plantes els olis essencials
de les quals tenen activitat repel·lent
eficaç i demostrada (ja vàrem esmentar en números anteriors: el citrodiol
de l’AE d’eucaliptus blau, el geraniol
de l’AE del gerani d’Egipte, el citronelol de l’AE de la citronella de Java,
el linalol de l’AE de Lavanda, l’AE de
menta…). 

És un producte 100% ecològic
certificat i té una eficàcia de 7
hores.
El Citriodiol® és d’origen natural i ve de la concentració de
citronel·lal, una molècula que
procedeix de l’AE d’Eucaliptus
blau.
• Foragita els mosquits, sense
eliminar-los.
• Té la mateixa eficàcia o superior als DEETs.
• No provoca irritació o toxicitat cutània.
• Actiu davant dels mosquits
de les espècies aedes, anòfels i culex, presents a Europa,
nord d’Àfrica i Orient Mitjà.
• Aprovat per les autoritats
dels Estats Units, Canadà,
Austràlia i diferents països de
la Unió Europea.
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Noruega, l’exemple a seguir per Espanya
quant a regulació dels Osteòpates
El Consell de Ministres noruec ha
aprovat la Proposició 236: L, ‘Modificacions a la Llei de Personal de Salut
(autorització de naturòpates, osteòpates i paramèdics)’, que va entrar
en vigor el passat 1 de maig de 2022.
Aquest text regula l’exercici professional en Osteopatia com a personal
sanitari, que els professionals del
sector estaven reclamant des de fa
anys.
El més difícil ja està fet què és el
reconeixement per part de l’administració i el Govern noruec de la figura
de l’Osteòpata com un professional
sanitari més. Això implica que, a partir d’aquest mes de maig del 2022,
els osteòpates qualificats rebran un
número de personal sanitari (HPR),
igual que la resta del personal sanitari autoritzat. Per als pacients, això
aporta la seguretat que la persona
que ostenta el títol d’osteòpata té la
competència necessària.
És necessari i de vital importància
aconseguir la regulació a Espanya per
atorgar als professionals de les Teràpies el lloc que els correspon, equiparant-los a altres professionals sanitaris, i de vital importància per poder
protegir l’usuari de gent sense una
formació mínima. Fins ara, cap administració a Espanya ha mogut un dit
en pro de la regulació, oposant-s’hi i
deixant desemparada la societat i els
professionals del sector.

brut (PIB) en Sanitat; avui, poc més
del 6 (6,2%), cosa que significa 7.600
milions de retallada de despesa sanitària.

123rfLimited©highwaystarz. Osteòpata realitzant tractament del pacient amb problema de maluc

És necessari
aconseguir la
regulació a
Espanya per atorgar
als professionals de
les Teràpies el lloc
que els correspon
Nombroses associacions de pacients crònics a Noruega han demanat
la creació d’un cos regulat de professionals com un ajut més al tractament que puguin seguir amb altres
professionals sanitaris. Les persones

que pateixen dolor crònic són conscients i coneixedores dels múltiples
avantatges que ofereix un cos de professionals osteòpates regulats, mitjançant un treball multidisciplinari
amb altres professionals sanitaris, i
això es farà amb més assiduïtat a partir d’ara.
Un altre tema important a tenir
en compte és la despesa sanitària
actual que Espanya dedica dels seus
pressupostos. Segons l’Organització
per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), Espanya és
el quart país que més ha retallat en
el sistema sanitari des de l’any 2009,
quan van començar les retallades per
la crisi. Gastava abans d’aquesta gairebé el 7% del seu producte interior

“Els pacients el metge dels quals,
de capçalera o de família, sap de medicina complementària, tendeixen
a tenir menors costos i viure més
temps”, segons el publicat a l’European Journal of Health Economics el 2012.
Els resultats d’aquest treball indiquen que aquells pacients amb metges generalistes que estan capacitats
pel ús de la medicina complementària redueixen els costos sanitaris en
un 30% i, sobretot, registren taxes de
mortalitat més baixes que els altres...
Els costos més baixos són el resultat
d’un menor nombre d’hospitalitzacions i un menor nombre de medicaments receptats.
Si la despesa més gran que es
produeix des de Sanitat ve d’aquesta
despesa podríem estalviar milers de
milions d’euros introduint les teràpies naturals a l’entorn de la sanitat
pública, però abans de tot això cal
començar a treballar per regular la
professió i els estudis corresponents,
perquè els osteòpates tinguin una
formació suficient i reglada per tal
que es pugui oferir una seguretat jurídica, tant als pacients com als professionals. Això no existeix a Espanya
i tot és per una manca de voluntat
política. 
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Dietista-Nutricionista, biòleg|raul.mgarc@gmail.com

Triptòfan: aminoàcid essencial
en la salut humana
El triptòfan és un aminoàcid essencial. El cos no el pot sintetitzar a
partir d’altres substàncies de l’organisme, cosa que l’obliga a obtenir-lo a
través dels aliments. És un aminoàcid
imprescindible en la salut humana
que exerceix un paper decisiu en diverses funcions metabòliques.
El triptòfan juga un paper fonamental en la síntesi de dues hormones, la melatonina i serotonina, així
com la vitamina B3 o niacina. Les
neurones ho utilitzen per produir el
neurotransmissor melatonina, encarregat de regular el cicle de son i
vigília. Usat com a suplement ajuda a
dormir, augmentant la somnolència i
escurçant el temps per adormir-se. El
neurotransmissor serotonina ajuda a
regular la gana, proporciona un son
més saludable i de millor qualitat,
millora l’estat d’ànim, proporciona
alleugeriment de la depressió i l’ansietat, permet una tolerància més gran
enfront del dolor, millora la memòria i proporciona un major benestar
emocional.
El 1971 es va dur a terme un estudi a l’Institut de Tecnologia de Mas-

Els cereals integrals
contenen aquest
component
en quantitat,
especialment
l’arròs i la
civada integral

123rfLimited©safakoguz. Anacards, festucs, ametlles, nous, avellanes

sachusetts que va posar en evidència
que els nivells de serotonina al cervell
variaven en funció de la quantitat de
triptòfan present a la dieta. Una dieta
rica en triptòfan incrementava els nivells i modificava l’estat d’ànim positivament. La restricció
d’aquest aminoàcid
comporta una secreció reduïda
de serotonina
que s’associa
a l’aparició de
símptomes de
depressió i ansietat, amb el trastorn
de l’espectre autista,
l’obesitat, l’anorèxia i la bulímia nerviosa.
El triptòfan és precursor de la niacina, vitamina indispensable per
convertir l’aliment en energia. Ajuda
a regular el metabolisme i manté les
cèl·lules i sistema nerviós sa. Així mateix, la vitamina B3 és essencial per a
la formació de la serotonina. Per cada
60 mg de triptòfan que s’ingereix a

través dels aliments el nostre organisme sintetitza 1 mg de vitamina. Perquè aquest procés es dugui a terme
cal que siguin present als aliments
ferro, vitamina B2 i vitamina B6.
S’està estudiant si el triptòfan pres com a suplement
és eficaç per alleujar els
canvis d’humor que es
produeixen a causa
de la síndrome premenstrual. Un dèficit
de triptòfan pot originar problemes de salut
com les malalties cardíaques, les relacionades amb el
sistema nerviós, insomni i trastorns
relacionats amb el creixement a la
infància.
El triptòfan sent escàs no ho és
tant. El consumim contínuament a
través de diversos grups d’aliments
que prenem a la dieta. És abundant
en major o menor mesura als vegetals.
Cal esmentar que el triptòfan, perquè desenvolupi plenament la seva
important activitat bioquímica, com
per exemple la seva conversió en serotonina, necessita forçosament que
la dieta inclogui en quantitat sufici-

123rfLimited©matka_W. Bol de civada

La fruita seca
amb alt contingut
d’aquest component
vital són les ametlles,
nous, cacauets,
festucs i anacards

Entre els vegetals
són rics en aquest
component els
de fulla verda,
com els créixens,
els espinacs,
la remolatxa,
pastanaga, api,
alfals i bròquil
ent les vitamines C, B1, B6, B9 i B12,
així com els minerals calci, magnesi
i zinc.
Entre els vegetals són rics en
aquest component els de fulla verda, com els créixens, els espinacs,
la remolatxa, pastanaga, api, alfals i
bròquil. Els cereals integrals els contenen en quantitat, especialment l’arròs i la civada integral, que proporciona 230 mg de triptòfan per cada 100
grams en el cas de la civada i 100 mg
per cada 100 g al de l’arròs, a més de
contenir vitamina B1 i calci. Als llegums com cigrons, llenties, mongetes, faves i soja també ho trobem. En
100 grams de cigrons hi ha 190 mg
de triptòfan, incloent a més magnesi
i vitamina B6. En aquest grup la palma pel seu contingut en triptòfan se
l’emporta la soja, ja que aporta 500
mg de triptòfan per 100 g de soja en
gra.
Les llavors de carbassa, gira-sol i
sèsam en són molt riques. Per cada
100 g de llavors de carbassa o gira-sol
obtenim 270 mg de triptòfan, mentre
que per aquesta mateixa quantitat de
llavor de sèsam, l’organisme aconsegueix 330 mg de triptòfan, al qual cal
afegir magnesi i vitamines B1, B3, B6
i àcid fòlic.
La fruita seca amb alt contingut
d’aquest component vital són les
ametlles, nous, cacauets, festucs i anacards. També són bona font d’aquest
compost les fruites com cireres, alvocat, pinya i dàtils i el llevat de cervesa.
Els amants del cacau estan de
sort, ja que aquest aliment proporciona valuoses quantitats de triptòfan,
ja que per cada 100 g. conté 290 mg
d’aquest aminoàcid. 
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Maribel Saíz Cayuela, Llicenciada en Ciències biològiques,
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Afonia estival
Descobreix l’Erísim o “herba dels cantaires”
La laringitis és una inflamació de
la laringe, que sovint produeix ronquera o pèrdua de la veu. Pot ser aguda o crònica i la forma més comuna
associada amb una infecció viral o
bacteriana del tracte respiratori superior, però també pot aparèixer associada a bronquitis o pneumònia. És
freqüent en persones fumadores i en
persones amb reflux gastroesofàgic.
A l’estació estiuenca, l’afonia també pot ser deguda a canvis de temperatura bruscs. Passar de forma sobtada
d’una temperatura exterior elevada a
un lloc climatitzat i excessivament refrigerat, pot ocasionar inflamació de
la mucosa respiratòria i de les cordes
bucals, ocasionant laringitis, habitualment amb pèrdua de veu.
L’herba dels cantaires o erísim és
una planta anual que es distribueix
principalment a la regió euroasiàtica
i al nord d’Àfrica, que ens pot ajudar
a alleujar la irritació de la gola, la

123rfLimited©scis65. Erísim (Sisymbrium officinale)

ronquera i la tos, en qualsevol època
de l’any. La seva denominació Erísim
deriva del grec i significa “jo salvo el
cant”, frase que es refereix als cantants que el prenien per aclarir la
veu. Herba dels cantaires deriva d’una
denominació francesa ja que el rei
Lluís XIV la utilitzava.
En general s’ha utilitzat tradicionalment per al tractament de malal-

ties del tracte respiratori, com ara
faringitis, laringitis, tos, afonia, refredat comú, mal de coll i, més rarament, asma.

Però com actua
aquesta planta?
És una planta rica en determinats
compostos anomenats glucosinolats i
isotiocinats, que poden ajudar a reduir

el dolor inflamatori, en cas d’irritació
de les vies respiratòries. S’ha informat que aquests compostos sulfurats
estimulen la secreció i expectoració
de la mucosa del tracte respiratori
superior i mostren propietats antiinflamatòries, analgèsiques, antitussígenes i relaxants de la musculatura llisa del tracte respiratori, a
més d’un ampli espectre d’activitat
antimicrobiana. A més, conté mucílags i flavonoides que poden justificar
els seus beneficis suavitzants i reparadors de la mucosa oral i faríngia.
L’extracte d’erísim o herba dels
cantaires, vaporitzat a la gola és un
remei tradicional que ens pot ajudar
a alleujar l’afonia estival, associada
als canvis de temperatura deguts sobretot als contrastos que es generen
entre l’elevada temperatura exterior
i la freda climatització artificial, i pot
també ser de gran ajuda per a la
protecció de les cordes bucals i faringe de les persones fumadores. 

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

ALLEUJAMENT NATURAL PER A LA TEVA GOLA
Amb pròpoli i herba dels cantors

ARINGIL

ERYSIMforte

FORMAT COMPRIMITS

FORMAT SPRAY

EFECTE IMMEDIAT
IDEAL PER RECUPERAR LA VEU I
SUAVITZAR I CALMAR LA GOLA
SABOR
AGRADABLE

intersalabs.com

SUGAR-FREE

GLUTEN-FREE

PROTECCIÓ DAVANT
L'AIRE CONDICIONAT
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Fragàncies ecològiques,
de Jimmy Boyd
Biodynamic

COSMÈTICA
La marca de perfums naturals Jimmy
Boyd ve de llançar la seva línia BioDynamic. Una gamma de 8 colònies
intenses certificades, elaborades únicament amb ingredients naturals,
silvestres i de cultiu ecològic. A més,
la fragància “Lemon & Rose” ha estat
premiada a Suècia com a Millor Fragància Bio 2022. El seu envàs és de
vidre i el packaging, de cartró reciclat
sense tintes.

Protectors solars,
de Bioregena

Per als adults recomanem l'esprai solar
adults alta protecció SPF50. Elaborat a base
d'oli vegetal d'argan, nutritiu i protector
per combatre l'envelliment cutani.

Certificat: Ecocert Cosmos Organic
Marca: Jimmy Boyd
www.perfumesjimmyboyd.com
Distribució: Mentabio, S.C.P.
www.mentabio.com

COSMÈTICA

Desodorant Roll-On
Protector Alum i Aloe,
de Corpore Sano

Bioregena és una marca de cremes solars
orgànica, vegana i hipoalergènica, resistent a l'aigua i amb protecció solar natural
UVB + UVA. Ofereix protecció solar certificada per a tota la família.

Certificat: Cosmébio Organic Cosmetic
Marca: Bioregena
Distribució: Biocop Productos Biológicos,
S.A. | www.biocop.es

COSMÈTICA
Desodorant mineral en roll-on amb
pedra d'Alum (Potassium Alum) i Aloe
Vera. La seva acció astringent i protectora permet controlar la sudoració de la
pell, evitant la proliferació de bacteris.
Té fins a 12 hores de protecció contra els
efectes de la suor.

Neteja Marina,
d’Ibiza y Formentera
Aigua de Mar

Neteja Marina, és Deep Sea Water o plasma marí en una dissolució isotònica apta
per a la neteja i la hidratació de les mucoses.
Es presenta en ampolla de vidre blau cobalt de 100 ml i està exempta de cap tipus
de gas o excipient, només Aigua de Mar
biodisponible i aigua de font.

Està elaborat amb un 99,2% d'ingredients naturals. A més de mineral d’Alum,
conté suc d'Aloe Vera de cultiu bio certificat, que hidrata i nodreix la pell.

Pròxim llançament.

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

Marca: Ibiza y Formentera Agua de Mar
www.ibizayformenteraaguademar.com
Empresa: Ibiza y Formentera Agua de
Mar, S.L.

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

Bio Melisa – Valeriana
amb llúpol i lavanda,
de Raab Vitalfood

Ashwagandha forte
bio, de Physalis

La melissa amb valeriana Bio de Raab
és una combinació acuradament
equilibrada d'extractes de melissa,
valeriana, llúpol i espígol de qualitat
Bio Premium.
Els quatre extractes provenen d'agricultura orgànica europea. La combinació ideal per a una relaxació òptima. Sense gluten. Sense lactosa.

Certificats: Ecològic (Euro Fulla) |
Vegà
Marca: Raab Vitalfood
www.raabvitalfood.es
Empresa: Raab Vitalfood GmbH

Conté un extracte premium d'ashwagandha o Ginseng indi: el KSM-66®, estandarditzat altament en withanolides (>5%),
però mantenint proporcions naturals. Es
tracta de l´extracte d´ashwagandha més estudiat del món i posseeix l´espectre d´acció
més ampli conegut. L'arrel d'ashwagandha dóna suport a les prestacions físiques i
mentals, així com a l'energia i la vitalitat,
optimitzant la concentració i la vigilància.
Afavoreix un somni reparador i ajuda en
cas d'estrès temporal i de tensions.

Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
Marca: Physalis
www.physalishealth.com/es
Empresa: Keypharm, N.V.

ELS ECO IMPRESCINDIBLES DE COSMÈTICA, CURA PERSONAL I LLAR: 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

Juliol 2022 - Núm 104

BIOECO ACTUAL

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

Glenn Cots,
Dietética integrativa|www.glenncots.com

ESPAI PATROCINAT PER:

Herbolario Navarro | Casa Fundada en 1771 | www.herbolarionavarro.es

31

COSMÈTICA

Com escollir el teu protector solar
Exposar-nos al sol és molt important per a la nostra salut. Ens ajuda a
arribar a uns nivells adequats de vitamina D (que alhora ens ajuda a fixar
el calci en els ossos), ens posa de bon
humor, disminueix la incidència de
depressió i millora els nostres ritmes
circadians i descans, entre altres beneficis.
Tanmateix, també és important
saber protegir-nos bé per evitar cremades i problemes més greus que
puguin derivar de la sobreexposició com l’envelliment prematur o
el càncer de pell. Per això ens ajudem amb l’ús de cremes solars, però
qualsevol crema solar és apta? Per
desgràcia no, i és que hi ha moltes
marques al mercat que porten components que poden tenir un impacte
negatiu tant a la nostra pell com al
medi ambient.

Aleshores, en què he de
fixar-me per escollir la
meva crema solar?
El primer que hauries de tenir en
compte a l’hora de decantar-te per
una o altra opció és conèixer el teu
fototipus. Hi ha uns 6 fototipus diferents que es classifiquen segons el
color de pell, color d’ulls i color de
cabell. A partir d’aquesta classificació
es recomana un protector amb una
SPF (factor de protecció davant dels
raigs UVB que fa referència a l’estona
que ens podem exposar al sol sense
cremar-nos) més o menys elevada.

lars biològics. A diferència dels filtres
físics, aquests no tenen la capacitat
d’impedir que els raigs penetrin a la
nostra pell, però sí que poden absorbir la radiació ultraviolada i transformar-la en calor. Igual que passaria
amb els filtres químics, però sense
presentar-ne els inconvenients.

123rfLimited©adragan8

Un cop determinat el nostre fototipus ens fixarem en el tipus de filtre
solar. Trobem tres tipus de filtres solars, els filtres bioquímics, els filtres
minerals i els filtres biològics.
Els filtres químics són substàncies sintètiques complexes que deriven
en gran majoria del petroli. Aquest
tipus de filtres són els que se solen
utilitzar a les cremes solars convencionals i no estan permesos a la cosmètica ecològica.
El problema principal d’aquests
és que algunes de les substàncies
que utilitzen per prevenir els efectes
nocius dels raigs ultraviolats poden
actuar com a disruptors endocrins interferint en el sistema hormonal, provocar al·lèrgies o contaminar el medi
ambient (responsables en part de la
destrucció de la barrera de corall),
entre altres efectes negatius. A l’hora

de comprar la teva crema solar procura evitar sobretot els següents ingredients: cinamats (com l’Ethylhexyl
methoxycinnamate), canfens (com el
4-Methylbenzylidene Camphor) i benzofenones (com benzophenone seguit
d’un nombre).
Per altra banda, els filtres solars
físics són els filtres utilitzats en cosmètica ecològica. Aquests són bons
per a la pell ja que no la penetren, són
resistents a l’aigua i no contaminen
el medi marí. Dins dels filtres físics
més habituals trobem principalment
el diòxid de titani i l’òxid de zinc.
Per últim, tenim els filtres biològics. Hi ha determinats ingredients
naturals que tenen propietats antioxidants (per exemple: extractes de
plantes i algues, vitamina E, quercitina, olis de llavors, arç groc, etc.), que
són els que anomenaríem filtres so-

D’altra banda, i perquè ens resulti
més senzill trobar la crema solar adequada hem de mirar que les nostres
cremes solars estiguin certificades
d’acord amb els estàndards de Cosmos, BioVidaSana, Natrue o altres
segells reconeguts. Això ens ajuda
a garantir que entre els seus ingredients no hi hagi components químics
o perjudicials per a la salut.
A l’hora d’escollir una crema solar
escull el teu SPF adequat, decanta’t per
un filtre que sigui respectuós amb la
teva pell i amb el medi ambient, procura que aquest porti incorporat algun antioxidant ja que aquest ajudarà
a evitar la formació de radicals lliures
i actuarà contra l’envelliment cutani i
els càncers de pell fotoinduïts i fixa’t
que porti incorporat el certificat. 

Pots adquirir tots aquests productes
als centres Herbolario Navarro i a

www.herbolarionavarro.es

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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Roger Berengueres “Volem assegurar un
relleu generacional digne al camp”

Roger Berengueres (1993, Artesa
de Segre) és graduat en Enginyeria
Agrònoma i Alimentària per la Universitat de Lleida i té el Màster d’Agricultura
Ecològica per la UB. És responsable de
producció ecològica de la Cooperativa
d’Artesa de Segre, agricultors i elaboradors compromesos amb el territori i
els consumidors, que integra la marca
Hort del Silenci, que des del 2013 elabora els seus productes amb aliments
procedents de cultius propis a Catalunya. Compta amb certificació ecològica, de proximitat, sense gluten i vegana per oferir una alimentació sana,
responsable i respectuosa amb la terra
cultivada.

Quins són els pilars d’Hort del
Silenci?
Som conscients de la realitat del
sector, però tenim molt clar el nostre projecte, que revalora el camp i
les pràctiques agrícoles sostenibles i
contribueix a una alimentació més
sana, saludable i de proximitat. Volem garantir la traçabilitat correcta
dels nostres productes de manera
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respectuosa amb les persones i amb
el medi ambient. Intentem fer un
producte de qualitat, donant sortida
a la producció local i de proximitat.
I apostar per una diversificació de
cultius que permeti una millora del
sòl, a més d’un control natural de les
males herbes i les plagues.
Hort del Silenci forma part de la
Cooperativa d’Artesa de Segre. Com
és el vostre lligam amb el territori?
La Cooperativa compta amb uns
1.300 socis, molts dels quals formen
part de diferents generacions de ramaders i agricultors de la Noguera, Segarra, Urgell i Pallars Jussà. Un miler
d’hectàrees de producció de cereals i
lleguminoses es regeixen des d’ECO
Artesa 2058 SLU, de la qual Hort del
Silenci en forma part. L’objectiu és
crear un projecte sòlid, atractiu i viable perquè les noves generacions puguin quedar-se a casa i desenvolupar
el seu ofici amb dignitat.
Ho fem mitjançant la recuperació
de llavors antigues de lleguminoses
(llentia pardina i cigró Alta Segarra)
i cereals antics (blat Khorasan, Espelta, Florence Aurora), adaptades al sòl
i a les condicions climàtiques. Col·laborem amb universitats i centres de
recerca en la investigació de noves espècies. Treballant en equip s’aconsegueixen bons resultats que beneficiïn
a tothom.

Conceptualment (i amb les certificacions), aneu més enllà de la
producció ecològica.
És l’ànima de la nostra marca. El
distintiu oficial del CCPAE dona seguretat al consumidor final. Disposem
d’una línia de productes sense gluten
certificada amb el segell de l’Espiga
Barrada.
Comptem amb una gamma de
productes elaborats exclusivament
amb ingredients d’origen vegetal,
com L’Ou Vegetal, la Salsa Bolonyesa Vegana o la Beixamel Vegana, que
també compten amb l’etiqueta Vegana. Oferim diferents línies de productes 100% lliures d’al·lèrgens (com la
gamma EASY MIX).

sostenibles, i mantenir i potenciar la
nostra llengua i cultura.
Es pot innovar amb els productes ‘de tota la vida’?
És imprescindible anar-se reinventant i adaptant al mercat, sense perdre l’essència. Cigrons i llenties en
forma de pasta alimentària són més
atractius per a curiosos i infants a qui
d’entrada no sedueixen tant les lleguminoses.
L’Ou Vegetal és la barreja de cigrons i panís amb una funció similar
a la d’un ou de tota la vida. És important innovar, però mantenint la
qualitat i l’essència del producte, que
tinguin una raó de ser.

L’ecològic és una ‘obligació’ sobre la qual construir els valors i la
diferenciació d’una marca?

On rau l’èxit de productes multipremiats com l’Ou Vegetal o la
Beixamel Vegana?

Ho vivim com una oportunitat
per valorar la terra, les persones i el
producte que produïm; treballant per
oferir una alimentació de qualitat,
respectuosa amb tots els actors de la
cadena de producció. Un producte ha
de ser bo per a tu, per a tots i per al
medi ambient.

En la facilitat per a fer-los servir i
l’interès. Són productes vegans i molt
innovadors, també en el packaging.
Els envasos han de donar al consumidor tota la informació necessària sobre el producte i sobre nosaltres, de
manera atractiva i funcional.

Apostem per cultius propis i de
proximitat, pràctiques agrícoles sostenibles, equilibri territorial i laboral,
una alimentació certificada, envasos

Pensem en embalatges elaborats
amb materials sostenibles que facilitin l’ús al consumidor. Són una part
més de la roda i han de donar continuïtat a la nostra visió. 

