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Tan a prop teu 
com sempre, 

ara NOVA IMATGE!
Troba’ns a la teva 

botiga més propera

De venda en ecobotigues i herbolaris
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“Tornem amb ganes, amb força, 
amb la convicció que és urgent repen-
sar el món en què vivim.” Són parau-
les de la directora de la fira Ángeles 
Parra en presentar aquesta nova edi-
ció de la fira BioCultura.

Els temes centrals d’aquesta edi-
ció, que com sempre reuneix produc-
tors i consumidors, són l’alimentació 
ecològica, amb més del 50% d’exposi-
tors i la cosmètica i productes d’hi-
giene certificats, amb un 20% de l’es-
pai expositiu. Els segueixen el tèxtil 
sostenible, la bioconstrucció, salut, 
teràpies i centres, finances ètiques, 
solucions a la crisi energètica, drets 
laborals, drets dels animals, desfores-
tació i biodiversitat, canvi climàtic, 
etc.

A la fira també trobarem un espai 
per a professionals enfocat a dina-
mitzar el petit comerç i les petites i 

mitjanes empreses. Són més de 400 
les empreses que mostren els seus 
productes certificats ecològics. “Ne-
cessitem relocalitzar l’economia i 
tornar a una alimentació ecològica 
i de proximitat”, assenyala Ángeles 
Parra, “l’alimentació ecològica ajuda 
a combatre la crisi climàtica, la pèr-
dua de biodiversitat i les malalties de 
la civilització, la despoblació rural, 
etc.”, conclou.

En el 10,79% de superfície agrària 
útil destinada a la producció ecolò-
gica a Espanya, segons les darreres 
dades del Ministerio d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, MAPA, desta-
quen els cultius permanents, especi-
alment la fruita seca, les plataneres 

i subtropicals, els cítrics, i l’oliverar. 
Les explotacions ramaderes ecològi-
ques també continuen augmentant 
amb un 20% més respecte a l’any an-
terior. Els operadors han augmentat 
un 16%, productors primaris (19%), 
establiments industrials (12%) i co-
mercialitzadors (7%).

BioVeggyCultura

“Un autèntic tsunami” és el crei-
xement del moviment veggie, també 
a Espanya. Més de 5 milions de perso-
nes són o veganes o en camí de ser-ho 
(flexitarianes i vegetarianes), fet que 
suposa un augment del 34% respecte 
a les dades del 2019, segons l’informe 
“The Green Revolution 2021”.

Tot el que necessites és ecològic
BioCultura Madrid del 3 al 6 de novembre a Ifema

“Necessitem 
relocalitzar 
l’economia i tornar 
a una alimentació 
ecològica i de 
proximitat”, diu 
Ángeles Parra

Montse Mulé, 
Editora | redaccion@bioecoactual.com

https://www.alternatur.es/marca/sonnentor/
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FIRES EL PRODUCTE DEL MES

Recomanat per

www.masterorganic.es

Certificat:

Marca:

Distribució:

Ecològic (Euro Fulla)

Sol Natural 
www.solnatural.bio 

Vipasana Bio, S.L.

“Un autèntic 
tsunami” és el 
creixement del 
moviment veggie, 
també a Espanya

Són diferents i variats els motius 
que porten més i més persones a 
acostar-se al veganisme: entre ells la 
preocupació pel medi ambient, per 
la salut i per empatia cap als altres 
animals.

A BioCultura tenim a més la ga-
rantia que tots els productes que es 
mostrin a BioVeggy són certificats 
ecològics, ja que els productes ve-
gans, només per ser vegans, no són 
necessàriament saludables.

Eco Activisme

Per a aquesta cita s’ha creat un es-
pai on les ONG es donaran a conèixer 
als visitants amb el nom de Tribuna 
de Ecojusticia. S’hi convidarà tots a 
implicar-se per afavorir els canvis ne-
cessaris per a la transformació de la 
societat. Xerrades, tallers i presenta-
ció de les diverses campanyes sobre 
temes com la transició ecològica, l’es-
peculació immobiliària, les incinera-
dores, els ecoterritoris, els drets labo-
rals i els agrobussines o greenwashing, 
entre d’altres. També xerrades infor-
matives sobre certificadores com el 
Vlabel, que garanteix que un produc-
te és vegà.

Eco-gastronomia, 
a BioCultura

El públic podrà conèixer novetats 
gastronòmiques a través de showco-
okings i tasts com els de formatges 
vegans i no vegans, d’olis, vins i 
xocolates, entre d’altres. També hi 
haurà sortejos de lots d’aquests pro-
ductes.

La nostra dieta és important. Sa-
bem que la producció convencional 
d’aliments suposa el 30% d’emissi-
ons de gasos amb efecte d’hiverna-
cle. Modificant la nostra dieta cap als 
aliments ecològics i majoritàriament 
vegans contribuïm a la salut pròpia i 
del planeta. Als showcookings de la fira 
tindran el seu espai els aliments eco-
lògics vegans i les activitats del pro-
jecte MenuDaTierra.

Concerts, pel·lícules, 
llibres, relaxació

En una sala de BioCultura es tro-
ba El Manicomio, un espai concebut 
per albergar música, presentacions 
de llibres, visionat de pel·lícules, ses-
sions de relaxació, taules rodones i 
xerrades, “una sala amb una progra-
mació molt cultural per a aquells bo-
jos que son molt assenyats”, apunta 
l’organització.

Pels petits: Mama Terra

Com sempre, BioCultura pen-
sa en els infants, en la importància 
d’ensenyar-los els valors que ens mo-
tiven i fer-ho amb alegria. Tallers de 
cuina, cases-niu, saquets d’aromàti-
ques, boles de llavors, manualitats, 
conta-contes, són algunes de les ac-
tivitats que s’aniran desenvolupant a 
l’espai MamaTerra.

Visió de futur

L’alimentació ecològica a Espanya 
es troba en un moment de creixement 
exponencial. Tenim clar que l’alimen-
tació ecològica aporta béns públics a 
la societat en incidir en la salut del 
territori, en un cost sanitari menor, 
menor impacte ambiental, fins i tot 
en algunes produccions, amb impacte 
ambiental positiu. “Ens hi va la salut” 
ens explicava el Dr. Pere Gascón, ex-
cap del Servei d’Oncologia de l’Hospi-
tal Clínic de Barcelona,   i actual Direc-
tor de la Càtedra CELLEX d’Oncologia i 
del Coneixement Multidisciplinari de 
la Universitat de Barcelona,   “menjar 
aliments ecològics és de les millors de-
cisions que podem prendre pels nos-
tres cossos. Es tracta d’una inversió 
per a un futur sa i no podem oblidar 
que un cop apareix càncer ja no po-
dem fer marxa enrere”.

Hilal Elver, relatora de les Naci-
ons Unides sobre el dret a l’alimenta-
ció, en un informe de 2017, advertia: 

“els plaguicides perillosos s’uti-
litzen en excés, cosa que pro-
voca danys a la salut humana 
i els ecosistemes de tot el món, 
i aquesta utilització sembla 
que augmentarà en els propers 
anys”. És preocupant.

En tornar a BioCultura any 
rere any, renovem el nostre 
compromís amb el model que 
promou. El creixement ha de 
ser el de la consciència. Consci-
ents del que significa consumir 
això o allò, la diferència que 
hi ha entre maltractar el sòl, 
exhaurir els recursos hídrics i 
enverinar-nos amb agrotòxics o 
defensar una cultura sana recla-
mant productes agroecològics.

La implicació de tots nosal-
tres pot contrarestar i revertir 
els danys que s’estan infligint a 
la nostra terra. El futur el cons-
truïm pas a pas, el creixement 
ha de ser coherent, sostenible. 
El futur és ecològic.  

©Bio Eco Actual

A la fira també 
trobarem un espai 
per a professionals 
enfocat a dinamitzar 
el petit comerç i les 
petites i mitjanes 
empreses

Noves Tauletes 
de Garrofa, 
de Sol Natural

La garrofa, fruit típic de la con-
ca mediterrània, té un sabor que 
recorda al cacau, i com aquest, 
també ens aporta una agradable 
sensació de benestar. Però a dife-
rència del cacau, no conté cafeïna 
ni teobromina, substàncies esti-
mulants. 

Sol Natural amplia la seva gamma 
de tauletes de garrofa amb 2 nous 
sabors: Garrofa amb Ametlles (en-
dolcida amb coco), i Garrofa amb 
Dàtils, una opció molt interessant, 
ja que no conté sucres afegits.

• Veganes

• Sense gluten

• Sense oli de palma

UTILITZANT EL CODI: 
BIOECOACTUAL22

ACONSEGUEIX LA TEVA 
ENTRADA AMB UN 50%  

DE DESCOMPTE!

https://www.masterorganic.es/
https://www.biocultura.org/entradas-anticipadas
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terrasana.es

Escalfa’t amb una bona sopa de misoEscalfa’t amb una bona sopa de miso

Escaneja el codi 

i accedeix a 

una fàcil recepta 

de miso 

Elaborades al Japó 

segons el mètode tradicional 

i una fermentació 

d’entre 12 i 18 mesos

Fideus Ramen d’arròs 

negre sense gluten

Deliciosa barreja de 
llavors de sèsam i algues 
deshidratades picades

Escaneja el codi 

i accedeix a 

una fàcil recepta 

ALIMENTACIÓ

Jaume Rosselló, 
Editor especialitzat en salut i alimentació | bio@bioecoactual.com

Aliments sans al costat  
de productes inacceptables 
en una mateixa prestatgeria

A les botigues trobem més ali-
ments i menjar apetitós que mai. No 
obstant, podem recuperar la fragàn-
cia que tenien les pomes, fa només 
uns anys? Difícil. I el sabor original 
dels tomàquets, sense aquelles vetes 
blanques que delaten la intervenció 
genètica? Bastant difícil. I la barreja 
actual d’aliments bio, vegans, carnis, 
marins… i de productes amb herbici-
des, presents en un mateix prestatge? 
Molt difícil!

Cuinar o no cuinar

Treballant a l’Institut Clínic d’Ar-
lesheim, a Suïssa (1929-1941), el Dr. 
Rudolf Hauschka va dur a terme infini-
tat d’experiments relacionats amb les 
plantes, la salut i la vida. Un dels més 
curiosos és el que va fer amb llavors 
germinades per determinar la quali-
tat vital dels aliments, segons el com-
bustible i el material de l’utensili de 
cocció. Dit de forma molt resumida, 
Hauschka va bullir aigua destil·lada 
en diversos recipients i amb diferents 
fonts de calor. Amb ella va fer germi-
nar unes llavors, i la longitud del brot 
va donar aquesta classificació, de més 
a menys qualitat final:

• Per als materials dels recipients: 
1) or; 2) fang; 3) porcellana; 4) es-
malt; 5) vidre; 6) coure; 7) estany; 
8) ferro i 9) alumini.

gun trastorn del sistema immunitari 
que deriva en malaltia, o per una in-
toxicació, o per una reacció al·lèrgica 
o a les medicines.

Aquest excés de glòbuls blancs a 
la sang causa trastorns com la fatiga, 
malestar general o febre.

La història ens diu que, poc des-
prés, el 1897, Rudolf Virchow (met-
ge pioner en patologia cel·lular), va 
observar leucocitosi digestiva, és a 
dir, un augment de glòbuls blancs 
causats per la digestió. L’interessant 
va venir després, el 1930, al primer 
Congrés Internacional de Microbio-
logia de París, quan el Dr. Paul Kouc-
hakoff presentaria el seu estudi, des-
prés de seguir les investigacions de 
Virchow.

Una reacció del cos als 
aliments que mengem

El Dr. Kouchakoff va investigar so-
bre la leucocitosi digestiva (post-pran-
dial) en milers de persones a qui ana-
litzava una gota de sang en diferents 
intervals d’una digestió, després d’ha-
ver ingerit diferents tipus d’aliments, 
observant que l’índex de glòbuls 
blancs es duplicava mitja hora des-
prés de la ingesta d’aliments cuits, 
mentre que aquest índex no augmen-
tava després de la ingesta d’aliments 
crus.

És a dir, que a la digestió d’ali-
ments crus no hi havia leucocitosi 

Detectius al supermercat

ganisme per augmentar els glòbuls 
blancs (leucòcits) es coneix des del 
1846, fa molts anys. Així es recolza 
per combatre els virus, els gèrmens, 
els bacteris, les toxines i els verins 
de la nostra sang i protegir l’organis-
me. La leucocitosi passa quan s’encén 
l’alarma al nostre cos a causa de la 
necessitat de combatre una infecció 
viral o bacteriana, però també per al-

• Per als combustibles: 1) palla; 2) 
llenya; 3) carbó; 4) gas i 5) electri-
citat.

Ja s’entén que no seguirem la 
troballa de Hauschka: no cuinarem 
amb llenya i en recipients de fang! 
No seguirem un camí de retorn a la 
cova. Tot i això, és cada vegada més 
complicat distingir el gra de la palla. 
Disposem de tantes oportunitats co-
mestibles que avui les noves genera-
cions mengen per apetència, no per 
satisfer una necessitat fonamental i 
saludable.

Leucocitosi i digestions

Vegem ara una petita meravella. 
La leucocitosi, aquest mecanisme de 
supervivència que té el nostre or-

123rf Limited©gorodenkoff

Vivim moments en 
què els aliments es 
preparen segons les 
decisions d’experts 
en màrqueting

https://www.terrasana.es/
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El teu Krunchy amb un nou disseny!

AMB  
EDULCORANT 
ALTERNATIU

N’hi ha que gaudeixen molt del plaer cruixent dels 
nostres Krunchy de civada i espelta, endolcits  

només amb xarop d’arròs per tal de què el sabor del 
gra es desenvolupi a la perfecció de manera natural 
gràcies a la delicada dolçor i als pocs ingredients.

digestiva. El cos és capaç de distingir 
allò que mengem, i d’actuar en con-
seqüència!

Després va observar que la multi-
plicació de leucòcits s’accelera quan 
els aliments s’han cuinat per sobre de 
87ºC a l’aigua (70ºC en certes fruites 
i 97ºC en verdures i oleaginoses). La 
cocció al vapor, que seria de les més 
saludables, supera els 100ºC.

Al principi de la leucocitosi es 
comptabilitzen 7.000 glòbuls blancs 
per mil·límetre cúbic. Minuts des-
prés, passen a ser 8, 10 i fins i tot 
el doble: 14.000. La xifra normal de 
7.000 glòbuls blancs es recupera al 
cap de dues hores.

L’organisme considera que s’ha de 
defensar d’un aliment cuit perquè no 
detecta enzims, no nota la mateixa 
vitalitat en el conjunt de molècules 
alterades d’un mos cuit que en un al-
tre cru.

Aquesta leucocitosi post prandial 
s’atenua menjant més aliments crus 
que altres, lleugerament cuits, però 
la reflexió no és aquesta, perquè la 

cocció d’aliments és necessària en 
molts casos, sobretot si volem elimi-
nar antinutrients. 

A més, en dietètica no hi ha una 
única «veritat», de la mateixa mane-
ra que no hi ha un mateix tipus de 
persona que menja i digereix.

El que interessa destacar aquí 
és l’oblit nutricional on estem. Per 
què s’ignora la relació important 
del menjar amb la salut. Si hi ha co-

neixements de sobres per menjar i 
viure saludablement, per què no és 
així?

Patates fregides

Vivim moments en què els ali-
ments es preparen segons decisions 
d’experts en màrqueting. S’estudia 
fins i tot com afecta l’efecte sonor del 
crec de les patates fregides en l’accep-
tació dels compradors. Com les dife-
rències en cruixir afecten el compte 

de resultats de l’empresa. Ja no tot 
consisteix en més sal o canviar els ad-
ditius: s’investiga l’emoció que pu-
gui produir l’envàs quan arribi als 
lineals o prestatgeries.

És estrany que hi hagi en canvi 
tan poc interès a conèixer l’efecte 
que produeixen a l’organisme els ali-
ments que mengem.

Avui l’alimentació empeny un 
canvi al nostre destí, per això és im-
portant un hàbit tan essencial com 
el menjar. Per això és tan necessari 
demanar claredat, a empreses i vene-
dors, perquè no barregin productes sa-
ludables amb altres que no ho són. No 
ens podem convertir en detectius. 

123rf Limited©milkos

És estrany que hi 
hagi tan poc interès 
a conèixer l’efecte 
que produeixen 
a l’organisme els 
aliments que mengem

https://barnhouse.de/en/organic-crunchy-muesli/
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SENSE SENSE
LACTOSA GLUTEN

SENSE
OU

LA NOSTRA GAMMA ECOLÒGICA

Amb Certificat Ecològic
ES-ECO-019-CT Amb verdures de 

Cooperatives Socials
Envàs més sostenible: 

-18% d’emissions de CO2*
*vs mateix envàs amb plàstic fòssil

Envàs més sostenible: 
-18% d’emissions de CO2*
*vs mateix envàs amb plàstic fòssil

Envàs més sostenible: 
-18% d’emissions de CO2*
*vs mateix envàs amb plàstic fòssil

ALIMENTACIÓ

Ariadna Coma, 
Periodista | bio@bioecoactual.com 

La producció, transformació i co-
mercialització de fruita i verdura eco-
lògica com a activitat social i trans-
formadora. Aquest és el plantejament 
de MANS, una cooperativa social de 
productes ecològics dedicada a la in-
serció laboral de joves a Catalunya.

La missió de la cooperativa MANS 
és doble: generar llocs de treball per 
a joves en risc d’exclusió i acompa-
nyar-los en el seu procés d’integra-
ció social i laboral, tot realçant la 
pagesia catalana per produir, trans-
formar i comercialitzar productes 
ecològics.

La seva oferta de fruites, verdures, 
hortalisses, llegums, fruita seca i al-
tres productes ecològics de tempo-
rada i certificats pel Consell Català 
de la Producció Agrària Ecològica 
(CCPAE) prové principalment dels 
camps dels socis de la cooperativa. En 
concret, dels horts que té a Palafolls 
la Fundació Molí d’en Puigvert i els 
Horts de Sant Benet, a Sant Fruitós de 
Bages, de Fundació Catalunya La Pe-

drera. I també dels horts de produc-
tors locals, explotacions de caràcter 
familiar, amb qui planifica la produc-
ció per donar resposta a la creixent 
demanda dels productes ecològics, 
alhora que els facilita un canal de co-
mercialització. 

Actualment, l’entitat dona feina a 
56 persones de les quals 33 són tre-

balladors d’inserció i 15 són persones 
inserides al mercat laboral ordinari.

I de l’horta a la central logísti-
ca de Sant Vicenç dels Horts. Allà es 
preparen, s’envasen i s’etiqueten tots 
els productes ecològics abans de ser 
comercialitzats. Patates, cebes, alls, 
pastanagues, pomes, peres... Són al-
guns dels productes que la coopera-

Foto cedida per MANS

MANS: Producció ecològica com a motor social
tiva proporciona a la secció ecològica 
de la xarxa de supermercats de Ca-
talunya. A més, la seva collita també 
està present en la línia ecològica dels 
caldos ANETO, marca amb qui col-
labora per a promoure l’agricultura 
ecològica i de proximitat i el consum 
responsable.

“El futur implica la preservació de 
la pagesia, en concret la que fa agri-
cultura ecològica, com un element 
cabdal per al futur del país. Tant des 
del punt de vista d’assoliment del 
Pacte Verd Europeu, amb la recupera-
ció de la fertilitat del sòl i incidència 
en la millora de la biodiversitat, com 
en la sobirania alimentària donant 
accés a la ciutadania a una alimenta-
ció sana i saludable. 

Actualment, hi ha molts projectes 
que treballen en aquesta direcció i 
des de la Fundació Catalunya La Pe-
drera sumem esforços per a millorar 
la qualitat de vida de les persones en 
aquest àmbit”, explica Jordi Balari, 
gerent de la cooperativa MANS. 

https://www.caldoaneto.com/ca
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Només admissió per

a visitants professionals
En col·laboració amb VIVANESS 2023

Fira Internacional de Cosmètica Natural

BIOFACH
Paving the path

El camí és la meta. I la meta és BIOFACH 

2023. En aquest cas, el camí representa 

valors honestos, trobades reals i un 

benefici comú. La comunitat ecològica 

internacional es reunirà de nou el 2023 a 

Nuremberg per recórrer i crear junts nous 

camins. Ens acompanyes?

#intoorganic

biofach.de/en/newsletter
Nuremberg, Alemanya 

14/17.02.2023

2023
Fira líder mundial d’aliments ecològics
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DIETA LÒGICA

THE KOMBUCHA CO

100% natural & ecològica
Només ingredients reals

4 varietats, 2 formats 
Sense pasteuritzar & sense nevera

Mínim sucre residual - 
entre 0,5 i 1,8 g / 100 ml

180 vegades menys emissió de CO2 
que una kombucha refrigerada

MŪN FERMENTS,  S .L .  hola@munkombucha.com
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Les llavors I: sèsam, carbassa i xia
Les llavors són el germen de la 

vida, allà on comença tot al regne 
vegetal, en elles hi ha tot el neces-
sari perquè es desenvolupi tota una 
planta i això és molt. Contenen pro-
teïnes, hidrats de carboni, greixos 
saludables i essencials, minerals 
com el calci, el magnesi, el ferro 
o el seleni, vitamines de gairebé 
tot tipus, fibra soluble i insoluble 
i antioxidants. Són un compendi de 
beneficis nutricionals que hauríem 
d’incorporar a la nostra alimentació.

Les llavors alimenten i de tota 
manera el contingut calòric no és 
tant si les consumim en racions mo-
derades.

A l’hora de consumir-les podem 
fer-ho de moltes maneres, a l’esmor-
zar amb el bol de fruita i quefir o amb 
la torrada, al berenar amb el iogurt o 
amb l’entrepà, al dinar amb un saltat 
de verdures, amb una amanida o fins 
i tot algunes, com la xia, són ideals 
per incorporar en batuts o en mace-
dònies de fruites.

Quina seria la ració recomanada?

Tot i que això depèn molt de cada 
persona i de les seves necessitats nu-
tricionals, podríem dir que la ració 
diària ideal de qualsevol llavor seria 
d’uns 10-15g que són unes dues culle-
rades de postres. Però aquesta quanti-
tat pot ser superior sempre que no es 

123rf Limited©dezember7000. Llavors de carbassa

tracti de llavors amb un alt contingut 
en fibres, com és el cas de la xia, ja 
que consumir-ne més quantitat pot 
tenir cert efecte “laxant”. I l’ideal és 
consumir diferents tipus de llavors al 
dia, per exemple, xia, sèsam o carbas-
sa, ja que així aprofitem totes les se-
ves virtuts nutricionals que són una 
mica diferents.

Sèsam

Amb menys de 57kcal en dues cu-
llerades, el sèsam té moltíssims bene-
ficis nutricionals i de salut entre els 
que destaquen:

• Són molt riques en fibra ja que tenen 
al voltant de 12g de fibra per cada 
100g, això és molt doncs, per compa-
rar, l’enciam, per exemple, sol tenir 
al voltant d’1g de fibra per cada 100g.

• Són molt baixes en sal i tot i així 
tenen un sabor potent i espectacu-
lar ja que tenen molts altres mine-
rals i components, així que són ide-
als per reduir la sal als nostres plats 
i augmentar-ne el sabor.

• Tenen un alt contingut en calci, les 
que més, cada 100g aporten més del 
120% del calci que necessitem cada 
dia.

• A més a més, són riques en ferro 
aportant més del 100% del ferro que 
necessitem per cada 100g.

Laura I. Arranz, Doctora en Nutrició, farmacèutica 
i dietista-nutricionista | www.dietalogica.com

https://munkombucha.com/ca/
https://beveggie.eus/
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Llavors de Lli, Gira-sol,
Carbassa, Xia i Baies de Goji

Omega 3 
(ALA)

Dues cullerades diàries plenes de salut!

Fibra Proteïna

NIVELLS DE COLESTEROL
Omega 3 (ALA) contribueix a
mantenir nivells normals de

colesterol sanguini.

Visita’ns a Biocultura Madrid
Stand 212

ENERGIA
El magnesi contribueix

al metabolisme energètic
normal i ajuda a disminuir
el cansament i la fatiga.

SUPORT IMMUNOLÒGIC
El coure contribueix al

funcionament normal del
sistema immunitari.

MASSA MUSCULAR

Les proteïnes contribueixen al
augment i conservació de la

massa muscular.

• Són font de proteïnes.

Aquestes propietats nutricionals 
es tradueixen en beneficis de salut 
que tots nosaltres podem aprofitar 
amb el consum:

• Gràcies al calci i les seves proteï-
nes, contribueixen al bon funcio-
nament del múscul i al bon mante-
niment dels ossos.

• Gràcies al ferro contribueixen a la 
funció cognitiva normal, a la funció 
del sistema immunitari, a reduir el 
cansament i la fatiga i a una forma-
ció correcta dels glòbuls vermells i 
hemoglobina.

• A més, com que el seu consum 
contribueix a la reducció de sal a 
la dieta, són ideals per a persones 
hipertenses ja que contribueixen 
a mantenir els nivells normals de 
tensió arterial.

Carbassa

Dues cullerades de postres tenen 
menys de 60kcal i són riques en fi-
bra, encara que tenen la meitat de 

fibra que el sèsam. També són molt 
baixes en sal i sodi, riques en ferro 
i les que més quantitat de proteïna 
aporten de les tres, ni més ni menys 
que uns 30g per cada 100g de llavor.

Els beneficis per a la salut són 
molts. Gràcies al seu contingut en fer-
ro ajuden molts processos fisiològics 
de l’organisme de la mateixa manera 
que ho fa el sèsam. Però, a més, com 
que tenen aquesta gran quantitat de 
proteïnes, el seu consum contribu-
eix al manteniment i al creixement 
de la massa muscular. També són bo-
nes per a la nostra salut cardiovas-

cular ajudant a mantenir els nivells 
normals de tensió arterial, sempre 
que les consumim sense sal afegida.

Xia

Igual que les de carbassa, unes 
dues cullerades de postres també te-
nen menys de 60kcal. Aquesta llavor 
destaca respecte a les altres pel seu 
major contingut en fibra, ni més ni 
menys que gairebé 35 grams per cada 
100g, i en greixos de tipus omega-3 
que, en aquest cas predominen da-
vant dels de tipus omega-6. També 
són molt baixes en sal o sodi, font 

de proteïnes i riques en calci i fer-
ro. No és estrany que els asteques les 
tinguessin considerades com a llavors 
sagrades i són ideals per aportar valor 
afegit a una alimentació saludable i 
antiinflamatòria (especialment pel 
contingut elevat en omega-3).

Els seus beneficis per a la salut 
són idèntics als del sèsam, als quals 
se n’han d’afegir altres com que és 
una magnífica reguladora del tràn-
sit intestinal, sobretot si es pren re-
mullada, i que la seva aportació en 
omega-3 ajuda a protegir la nostra 
salut cardiovascular i tots aquells 
processos que cursen amb inflamació 
crònica.

Aquestes tres llavors també tenen 
beneficis específics en els nens per-
què, per exemple, gràcies al calci i 
les proteïnes contribueixen al creixe-
ment i desenvolupament dels ossos 
dels nens i gràcies al ferro, contribu-
eixen a un desenvolupament cogni-
tiu adequat.

El consum de llavors diària-
ment és, sens dubte, una garantia 
de salut. 

kcal Fibra n-3 n-6 Calci Ferro Proteïna

Sèsam 573 11,8 0,4 21,4 975 14,6 17,7

Gira-sol 584 8,6 0,06 23 78 5,25 20,8

Lli 534 27,3 22,8 5,9 255 5,7 18,3

Carbassa 559 6 0,11 19,6 52 8,8 29,8

Xia 486 34,4 22,8 5,9 255  7,7 16,5

Cànem 553 4 10 27,5 70 7,95 31,6

Valors nutricionals per 100g de llavors

Font: USDA Food Database

https://linwoodshealthfoods.com/es/?currency=EUR
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MENJAR I CRÉIXER

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

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.

* Obligatori per llei a la UE pels preparats per a lactants i els preparats de continuació. 
1 El resultat positiu s’aconsegueix prenent 100 mg de DHA al dia.

NOU

ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓ

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

Iván Iglesias,
Xef i professor de cuina vegana

Receptes per camuflar verdures
Durant el desenvolupament d’un 

nen o nena, el paladar i els gustos 
sobre els menjars van canviant tant 
en els formats com en els aliments.
De vegades notem que allò que fa poc 
els apassionava passa a no venir-los 
gens de gust. Hem de tenir en comp-
te que els adults també tenim aquells 
moments en què un aliment no ens 
atrau tant i per això deixem de com-
prar-lo o cuinar-lo. En el cas d’un nen 
no és tan senzill perquè és una deci-
sió que no depèn d’ell.

Pot ser que no tingui més rellevàn-
cia si només són uns pocs aliments ja 
que podrem substituir-los per altres i 
mantenir una alimentació nutritiva, 
però si és una conducta que s’estén 
a massa ingredients, que en general 
solen ser les verdures, hem de fer ús 
del nostre enginy perquè continuïn 
menjant adequadament. Camuflar 
aquestes verdures al seu plat per-
què segueixin prenent-les sense que 
generin rebuig pot semblar compli-
cat, vegem algunes idees per aconse-
guir-ho:

• Preparar cremes o purés és l’opció 
més senzilla per camuflar la forma 
dels aliments. De vegades, només 
es tracta d’evitar que distingeixin 
visualment un ingredient. D´aques-
ta manera podem preparar pràcti-
cament qualsevol verdura.

• Ofega ceba, porro o ceba tendra per 
crear una base de sabor, afegeix 
una verdura i patata per aportar 

123rf Limited©tomsickova

densitat. Afegeix aigua o brou i cui-
na fins que tot estigui tendre. Per a 
verdures fibroses com els espàrrecs 
pots colar després de triturar.

• La ceba pot generar cert rebuig i 
com és quelcom present en moltes 
elaboracions pot ser problemàtic. 
Pica la ceba molt fina o tritura 
amb un processador; així no s’iden-
tificaran trossos regulars. Ofega a 

foc mig fins que estigui molt tendra 
abans d’afegir-hi altres ingredients. 
D’aquesta manera durant la cocció 
quedarà pràcticament desfeta i no 
es reconeixerà al plat.

• Si el problema amb una verdura en 
concret és el sabor d’aquesta hau-
rem de camuflar-lo tapant-lo amb 
salses, amaniments o condiments. 
Una salsa de cacauet, de tomàquet, 
un ajoarriero, una beixamel o l’ús 
d’espècies com el curri o adobar i 
marinar les verdures poden conver-
tir un senzill carbassó o una coliflor 
en una veritable festa de sabor.

• Encara que l’ús de purés acostumi 
a anar bé, de vegades no és la solu-
ció i si volem que els nostres fills 
i filles prenguin llegums i ho facin 
juntament amb verdures podem 
cuinar les verdures a trossos molt 
grans i quan el plat estigui acabat, 
triturar només aquelles que no els 
vinguin de gust. Això generarà una 
base més saborosa i aportarà densi-
tat al plat. 

http://calvalls.com/
https://es.holle.ch/
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ESPAI PATROCINAT PER: 
Sol Natural | Alimentació Ecològica | www.solnatural.bio

Glenn Cots, 
Dietètica integrativa | www.glenncots.com

123rf Limited©barmalini

El sucre de dàtil com a endolcidor
Molts busquen alternatives per substi-

tuir el sucre de la dieta. Però hi ha alterna-
tives saludables?

Avui dia tots sabem que el sucre 
és problemàtic per a la nostra salut. I 
no parlem únicament del sucre blanc 
i refinat, sinó també del sucre bru, 
sucre integral de canya, els xarops, 
les melasses, la fructosa o la infinitat 
d’edulcorants sintètics que podem 
trobar al mercat.

Abusar-ne pot tenir gran reper-
cussió sobre la nostra salut. El seu 
consum es relaciona amb l’augment 
de l’obesitat, les alteracions metabò-
liques o els problemes hepàtics com 
el fetge gras. A més, afecten la nostra 
microbiota, empitjoren el trànsit in-
testinal, ens produeixen càries, aug-
menten de forma brusca la insulina 
a la sang o desencadenen a la llarga 
situacions més greus com malalties 
cròniques o inflamatòries, entre al-
tres problemes.

I encara que és cert que els endol-
cidors no ens aporten res a nivell nu-
tricional, prescindir-ne al 100% no és 
fàcil per a tothom. L’ideal seria no afe-
gir cap tipus d’edulcorant als nostres 
plats, però si ho fem sempre tindrem 
alternatives una mica més saludables 
que les esmentades anteriorment.

Si pensem en alternatives més sa-
ludables tenim la fruita fresca (com 
podria ser un puré de poma o un plà-
tan aixafat), la fruita deshidratada 

(com uns dàtils, unes panses o unes 
orellanes), la canyella o la farina de 
garrofa. En general, totes aquestes al-
ternatives mantenen gran part de les 
vitamines, minerals i fibra.

Totes són bones opcions, encara 
que avui vull parlar específicament 
del dàtil.

El dàtil és una fruita dessecada, 
per la qual cosa la seva densitat nu-
tricional i energètica és molt més 
gran que la d’una fruita no desseca-
da. És rica en fibra insoluble, aporta 
hidrats de carboni en forma de su-
cres simples (glucosa i fructosa), té 
minerals com el magnesi, vitamines 
del grup B, antioxidants i és una frui-
ta ideal per recuperar energia (so-
bretot després d’un entrenament), 
millora la capacitat de concentració 

i el seu consum és útil per millorar 
la retenció de líquids i la hipertensió 
arterial.

El que m’agrada més d’aquest ali-
ment és que queda ideal tant en re-
ceptes dolces com en receptes salades 

Si pensem en 
alternatives més 
saludables tenim la 
fruita fresca, la fruita 
deshidratada, la 
canyella o la farina 
de garrofa

i pot ser una bona alternativa com a 
substitut del sucre.

Això sí, és important que diferen-
ciem el dàtil a l’hora d’utilitzar-lo 
com a endolcidor. Ja que no tindrà 
res a veure utilitzar el dàtil sencer, en 
forma de xarop o en forma de sucre 
de dàtil.

Si optem per utilitzar el dàtil sen-
cer o el puré de dàtil estarem consu-
mint la fruita íntegrament. Tot i que 
hem de tenir en compte que en estar 
triturat es produirà un pic de glucosa 
més elevat que si mengéssim el fruit 
en la seva forma sencera. D’altra ban-
da, tenim el xarop de dàtil, que per 
produir-lo se sol coure a foc lent per 
concentrar els sucres al màxim, fet 
que pot causar que es perdi gran part 
dels seus nutrients. Mentre que el 
sucre de dàtil és el dàtil deshidratat 
i triturat, encara que en aquest cas 
no se sotmet a altes temperatures, 
fet que facilita que es mantinguin les 
qualitats nutricionals. En qualsevol 
cas, sempre serà millor opció decan-
tar-nos pel sucre de dàtil o el dàtil 
sencer.

De tota manera, em reitero en allò 
que he esmentat al principi, trobar 
alternatives una mica més saludables 
que el sucre convencional no ens ha 
de donar via lliure i posar-nos a con-
sumir diàriament productes endol-
cits, el que hem de fer és aprendre a 
menjar sense edulcorants i gaudir del 
sabor natural dels aliments. 

https://solnatural.bio/
https://solnatural.bio/
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El tofu i les seves varietats
El tofu és un derivat de la llet de 

soja. Per fer-ho s’han de deixar els 
grans de soja blanca o groga en re-
mull 12 hores, de manera que s’ac-
tiven i se n’eliminen els principals 
antinutrients. Es trituren i couen els 
grans durant 20-30 minuts i després 
se separa el líquid, que és la llet, de 
les restes o okara. El tofu es produeix 
pel quallat, colat i premsat d’aquesta 
beguda de soja, mai no és un produc-
te cru, i per això és tan digestiu, tot i 
procedir d’una lleguminosa.

És molt lleuger i apte per a dietes 
depuratives. Aporta grans nutrients 
sense engreixar, ja que té una impor-
tant quantitat d’aigua. És una de les 
principals fonts de proteïna vegetal 
d’alt valor biològic, que incorpora 
tots els aminoàcids essencials entre 
un 8% i un 14%, segons sigui cremós 
o ferm. La presència de carbohidrats, 
de 2,5% no és rellevant, i també el de 
greixos és molt reduït, un 4%, rics en 
lecitines protectores dels sistemes 
neurològic i cardiovascular, sense 
colesterol. Destaca pels seus micro 

nutrients com les vitamines A i B9 o 
àcid fòlic. No conté B12. Té uns va-
lors realment importants de calci, de 
més de 200 mg per cada 100 gr., així 
com de fòsfor, ferro, potassi i oligo-
elements antioxidants, seleni i zinc. 
Conté isoflavones, els fitoestrògens 
de la soja que ajuden a reduir les mo-
lèsties del canvi hormonal a la meno-
pausa.

123rf Limited©nungning20. Tofu ecològic

Tipus de tofu

El tofu és un producte amb arrels 
mil·lenàries a tot l’extrem orient. 
Des de la Xina fins a Indonèsia, pas-
sant pel Japó i Corea, cada zona ha 
elaborat el tofu segons els seus cos-
tums, per això no tot el tofu és igual, 
i hi ha nombroses varietats i mane-
res de cuinar-lo. Depèn de l’element 

LOS MEJORES
BURGUERS VEGANOS

ALIMENTACIÓ

que es fa servir per quallar la llet de 
soja, el temps que està escorrent i la 
intensitat del premsatge. A més, se 
li poden afegir condiments, fumar-lo 
o fins i tot fer-ne una conserva fer-
mentada. I també hi ha infinitat de 
maneres de cuinar-ho i maridar-ho. 
Admet tota mena de combinacions, 
tant salades com dolces o agredolces, 
perquè el seu sabor original és molt 
neutre.

Segons la consistència

Les dues grans branques del tofu 
són el suau i el ferm, i dins d’aquestes 
hi ha diverses intensitats. Alguns dels 
seus noms fan referència als draps 
que es feien servir per al colat, de 
seda i de cotó, respectivament. Tot i 
que en realitat, la diferent consistèn-
cia prové del producte que s’utilitza 
com a element coagulant i de la in-
tensitat del premsatge.

• Tofu suau: També anomenat Kinu-
goshi dofu, Tofu de seda o Silken tofu. 
Kinu significa seda en japonès. Es 

ALIMENTACIÓ

Mercedes Blasco, 
Nutricionista, Màster en Nutrició i Salut

https://www.wheaty.com/
https://vegetalia.com/


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

13B I O E C O  A C T U A L
Novembre 2022 - Núm 108

ALIMENTACIÓ

qualla amb clorur de magnesi (Ni-
gari) i es filtra menys. El seu sabor 
és subtil i ple de matisos. En aques-
ta categoria es troba també el tofu 
quallat amb llimona que s’usa per 
a postres. Com que és més hidra-
tat, té una menor concentració de 
proteïnes, sobre un 8% i 175 mg de 
calci per cada 100 gr.

 ○ Tofu líquid o delicat. No s’escorre 
i té una consistència que tendeix a 
desfer-se, com de salsa beixamel. 
Es ven en envasos tetra brick i es fa 
servir per elaborar i enriquir salses, 
com la tofunesa i batuts proteics. 
En dolç és ideal per a postres de 
cullera o amb fruites. És perfecte 
per a sopes, cremes i patés. També 
és tradicional prendre’l molt fred, 
simplement amanit amb salsa de 
soja.

 ○ Tofu mitjà. La seva textura és suau 
i cremosa, com un flam i el seu sa-
bor és més matisat. S’utilitza per 
substituir l’ou en purés i receptes 
de rebosteria, com bescuits i flams. 
Adequat per usar-lo esmicolat o 
aixafat amb una forquilla en sal-
tejats i remenats, amb cúrcuma, 

herbes i espècies, com el gingebre. 
Combina a la perfecció en sofre-
gits amb ceba i pebrot i permet fer 
farcits.

• Tofu ferm: També anomenat Mo-
men dofu, Tofu de cotó o Cotton tofu. 
Momu vol dir cotó en japonès. Es 
qualla amb sulfat càlcic o guix (Su-
mashiko) i es premsa molt.

És el més conegut i popular, es 
comercialitza en barra, en bloc i en 
cubs petits. Abans de fer-lo servir es 

pot tornar a escórrer, prement-ho 
amb una fusta de cuina i paper absor-
bent uns minuts, perquè tregui tota 
l’aigua i sigui encara més consistent. 
Com que ha perdut una gran quanti-
tat de líquid, la seva textura es manté 
sòlida i compacta, i no es desfà en ta-
llar-lo o laminar-lo.

Té un accentuat gust de soja i con-
centra una major quantitat de nutri-
ents, tant de proteïnes, un 14%, com 
de calci, arribant als 680 mg per cada 
100 gr. Segons les formes tradicio-

123rf Limited©sriba3. Filets de tofu a la graella
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A més de proteïna d’alta qualitat, 
cada tofu de Taifun porta dins seu 

una pregunta: Com creem un aliment 
d’origen vegetal que utilitzi els recur-

sos naturals amb moderació?

El cultiu de soja regional i europea 
ens dóna la base per a la qualitat 

dels productes Taifun, alhora que fa 
possible la relació personalitzada i 
estreta que sostenim amb els nos-

tres socis agricultors. Això ens inspira 
cada dia per a demostrar que l’elecció 
d’un bon gust pot ser també l’elecció 

d’un món millor.

Taifun-Tofu GmbH ⸱ Bebelstr. 8 ⸱ 79108 Freiburg/Alemanya

 
DESENVOLUPAMENT DE LES 
NOSTRES PRÒPIES 

VARIETATS  
DE SOJA

ORGÀNIC I 
SENSE OGM 
DES DEL PRINCIPI

www.taifun-tofu.com25 ANYS  
D‘AGRICULTURA 
PER CONTRACTE

nals de cuinar-lo, adquireix diferents 
noms.

 ○ Aburaage o Age dofu. Fregit a rodan-
xes fines.
 ○ Atsuage dofu. Fregit a trossos grui-
xuts.
 ○ Yaki dofu. Rostit al forn o graella.
 ○ Gamondoki. En forma de bunyols 
amb bolets, algues i verdures.

• El Tofu sec o extraferm, anomenat 
Ishi dofu o tofu de pedra és una va-
rietat del Tofu ferm o Momen dofu. 
Se solia quallar amb aigua de mar 
i premsar amb pesos que extreien 
gairebé tot el líquid. La seva con-
sistència seca permetia el seu ús en 
travesses i viatges sense que es dete-
riorés. És el més proteic i el que dura 
més temps. També es presenta en la 
forma de palets que es poden fregir. 
Fins i tot es ven en pols amb espèci-
es per ser usat com a condiment.

• Yuba o pell de tofu. No és pròpia-
ment tofu, sinó la capa que cobreix 
la llet de soja quan es refreda després 
d’haver-la bullit. Se sol vendre deshi-
dratada en fulles amb què s’elabo-
ren rotllets. És molt proteica. 

https://www.taifun-tofu.de/en
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L’aprenentatge del cultiu del gra, 
sigui en cereals, llegums i altres plan-
tes, es considera un dels fets més de-
cisius en la història de la humanitat. 
Avui ens permet obtenir unes farines 
de qualitat, que mantenen el gra com 
un recurs nutricional decisiu.

El gra del cereal

En la seva estructura bàsica tots 
els grans s’assemblen, sobretot els 
dels cereals. Si ens fixem en el més 
utilitzat a Europa, el gra de blat, tro-
barem:

1. La closca externa, formada gai-
rebé exclusivament de cel·lulosa, 
que és pràcticament indigerible, 
però ajuda de forma decisiva en el 
funcionament normal i evacuació 
de l’intestí.

2. La llavor, amb dues parts impor-
tants: el valuosíssim germen (ric 
en vitamines, minerals, greixos i 
proteïnes) i l’endosperma, amb 
la coberta d’aleurona, de gran ri-

tant, més fosques. El grau de molta 
de farina s’expressa en percentatge. 
Així, per exemple, si de 100 quilos de 
blat obtenim 70 kg de farina i 30 kg 
de segó i germen (separats en el pro-
cés d’elaboració de la farina), direm 
que aquesta farina té un grau de mol-
ta del 70%.

El valuós germen

La molta permet amuntegar a les 
sitges tones de cereal (separats el 
segó i la farina) sense que es faci mal-
bé. Però si al gra se li treu la fibra se li 
elimina també el germen, un compo-
nent vital, cosa que elimina una bona 
part del poder nutritiu del cereal.

Per masticació, i fins i tot per sa-
bor, avui ningú no podria menjar 
aliments (pa, pasta) elaborats amb fa-
rines al 100% de grau de molta. Unes 
mòltes del 80% són més que aconsella-
bles, encara que es produeix una da-
vallada en el seu valor nutritiu, tant 
en minerals com en aminoàcids. Però 
hi ha un altre motiu per recomanar 

Les farines ecològiques (I)

blat en particular, s’obté una barreja 
formada per una part tosca o grui-
xuda, amb la closca i germen més o 
menys triturats, i una part –finament 
molta– formada per la fècula o midó. 
Com menys segó contingui una fari-
na, més fina i blanca és. Una farina 
així té un petit “grau de molta”.

Les farines integrals contenen 
un gran contingut de segó i són, per 

quesa en proteïnes i greixos: són 
les cel·les de midó o fècula, que 
constitueixen el 80% del gra de 
blat (i que és pràcticament l’única 
cosa que s’aprofita al pa blanc).

El grau o finesa de la molta

Abans de repassar algunes farines 
ens fixarem en la molta. En moldre 
els grans de cereals en general, i el de 

123rf Limited©angelsimon. Pa de farina de tritordeum

Jaume Rosselló, 
Editor especialitzat en salut i alimentació | bio@bioecoactual.com

https://tienda.ideas.coop/
https://alternativa3.com/ca/
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aquest percentatge, i és que així s’evi-
ta l’efecte de l’àcid fític, que pot di-
ficultar l’absorció d’alguns nutrients, 
com el calci i el ferro.

Quina farina triar?

A més de provenir d’un cultiu sa 
(= de l’agricultura ecològica), la fari-
na ha de ser integral, molta del gra 
sencer i amb tot el seu poder nutri-
tiu. Convé insistir en la importància 
que té per a la salut triar i assaborir 
bons grans integrals i els aliments 
que obtinguem de les seves farines. 
Per aconseguir-ho, pot ser necessari 
reeducar el paladar cap als cereals in-
tegrals, una tasca que pot portar en-
tre un parell de setmanes i un parell 
de mesos.

Es tracta de mastegar bé cada 
mos, descobrint tots els sabors del ce-
real. Després, una vegada garantida 
una aportació saludable, tindrem en 
compte les preferències personals pel 
que fa als sabors. Totes les farines que 
relacionem són interessants:

Farina de blat 
khorasan (kamut)

Amb l’escanda i l’espelta, el ka-
mut (Triticum turgidum) és una de les 
varietats de blat més antigues que 
es coneixen. És un cereal excel·lent i 
recomanable, que destaca per sobre 
del blat comú per la seva major con-
centració de proteïnes, greixos, fibra, 
vitamines i minerals.

Farina de tritordeum

El tritordeum va néixer de la com-
binació de blat dur i un ordi silves-
tre. Es va obtenir sense enginyeria 
genètica (per encreuament natural) a 
la Universitat de Còrdova (CESIC) el 
1982, després d’un llarg programa de 
selecció per aconseguir una constitu-
ció cromosòmica estable. El nom es 
va formar a partir de Triticum i Hor-
deum, les dues espècies parentals. 

Conté 10 vegades més luteïna que el 
blat comú.

Farina de fajol integral

La farina de fajol s’obté d’un fruit 
(Fagopyrum esculentum) que és ric en 
midó i dóna unes grans farines sense 
gluten, per això és un ingredient es-
sencial a les receptes per a persones 
amb celiaquia.

No és, doncs, un cereal, però con-
té tots els aminoàcids essencials, i és 
rica en minerals: 100 g de fajol con-
tenen el 62% de la quantitat diària 
recomanada de magnesi. És també 
una bona ajuda, igual que la majoria 
de cereals integrals, en cas de restre-
nyiment. Actua com un carbohidrat 
complex, ideal en cas de diabetis. 
Quan la farina es barreja amb aigua 
forma una massa molt espessa i resis-
tent, ideal per elaborar pasta tipus 
tallarines o fideus soba.

Farina de quinoa integral

La cada vegada més popular qui-
noa (“Chisiya mama” o “gra mare”, en 
quítxua) és una planta de la mateixa 
família que la remolatxa, la bleda i 
l’espinac. No és un cereal, però es con-
sumeix com si ho fos. Es cultiva sobre-
tot a l’altiplà andí des de fa més de 
5.000 anys, i en aquests moments s’es-
tan iniciant els primers cultius de pro-
va a Espanya (a Àvila i altres zones de 
Castella i Lleó). És lliure de gluten i es 
considera un dels aliments més com-
plets que hi ha; té una proteïna d’alta 
qualitat amb tots els aminoàcids es-
sencials, vitamines i minerals. Abans 
de convertir-la en farina (per obtenir 
un pa casolà excel·lent, galetes, bases 
de pizza, pastissos salats...) cal rentar 
bé el gra i esbandir-lo, per eliminar 
un antinutrient: les saponines.

A la segona part: les farines de blat i 
d’espelta integrals; les farines de sègol, 
d’arròs, de cigró, de foni, de farro... i 
d’ametlla. 

123rf Limited©movingmoment. Farina de kamut
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Jonas Gampe: “La permacultura  
ofereix respostes a alguns dels grans 
reptes del nostre temps”

Senyor Gampe, d’on ve la per-
macultura i a quina escala es pot 
aplicar?

El concepte de permacultura va 
ser desenvolupat pels australians Bill 
Mollison i David Holmgren a la dèca-
da de 1970. Estaven convençuts que 
les estructures agrícoles permanents 
i diverses amb cicles naturals tancats 
són més sostenibles que la nostra 
agricultura industrial moderna, que 
es basa principalment en els cultius 
anuals.

Com a jardiner paisatgista i dis-
senyador de permacultura he ajudat 
moltes persones a convertir els seus 
jardins en ecosistemes permanents 
i sostenibles. És una feina gratificant 
i satisfactòria. Tanmateix, el meu 
equip i jo estem convençuts que la vi-
sió inicial de Mollison i Holmgren de 
l’agricultura permanent no només és 

AGRICULTURA

factible a una escala més gran. Té el 
potencial d’abordar alguns dels pro-
blemes ambientals més urgents del 
nostre temps. Al meu llibre “Last Resort: 
Permaculture” (Últim recurs: permacul-
tura) comparteixo idees, exemples i 
càlculs realistes per a jardins petits i 
per a grans parcel·les que cobreixen 
centenars d’hectàrees.

Com és la seva visió de l’agricul-
tura permanent i què la diferencia 
de l’agricultura ecològica?

En comparació amb l’agricultura 
convencional, l’agricultura ecològica 
és un pas molt important en la direc-
ció correcta. Però ni la regulació eco-
lògica de la UE, ni les directrius més 
estrictes de les associacions ecològi-
ques impliquen canvis estructurals 
de gran abast. En la meva visió de 
permacultura, tots els béns agrícoles 
es conrearien en ecosistemes multi-

UN DESCAFEÏNAT I DELICIÓS MATÍ
DESCOBREIX LA NOSTRA GUSTOSA ALTERNATIVA AL CAFÈ

funcionals, permanents i diversos. 
En comparació amb l’actualitat, la 
meitat de les terres agrícoles estaria 
coberta amb una gran varietat d’ar-
bres i arbustos. En lloc de centrar-se 
en monocultius que creixen en par-
cel·les enormes, els camps integrari-
en arbres fruiters, fruits secs i fusta 
d’alta qualitat, així com bardisses i 
arbustos. Creixerien entre els cultius 
anuals i els perennes.

Quins són els principals benefi-
cis d’aquest sistema agrícola?

Transformar les nostres terres 
agrícoles en ecosistemes permanents 
i circulars ens pot ajudar a ser climà-
ticament neutres i alhora afrontar la 
crisi de la biodiversitat. Les diverses 
plantes, arbres i tanques no només 
capturarien CO2, sinó que proporcio-
nen un munt d’hàbitat i aliment per 
als animals. A més, els ecosistemes de 
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Jonas Gampe és un paisatgista de 
formació i un conegut dissenyador 
de permacultura d’Alemanya. En els 
seus llibres “Permaculture in Home 
Gardens” i “Last Resort: Permacul-
ture” proporciona elements per a la 
reflexió, exemples i consells d’apli-
cació per a l’agricultura permanent 
en parcel·les petites i grans. Segons 
ell, la permacultura no és només per 
als jardiners aficionats, sinó que, si 
s’implementa a gran escala, ofereix 
respostes a alguns dels grans reptes 
del nostre temps.

Ina Hiester,  
Periodista| mail@organic-matters.de

©Fabian Weiss

https://www.limafood.com/en-gb
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permacultura poden afrontar millor 
els extrems meteorològics als quals 
ja ens enfrontem avui. Per exemple, 
els arbres i les bardisses poden servir 
com a trencavents i protegir els cul-
tius de la pluja intensa i la calamarsa. 
Poden humidificar i refredar l’aire i 
regular petits cicles hidrològics. La 
gestió de l’aigua també es recolzaria 
en biòtops integrats i sòls sans i rics 
en humus. L’absència de productes 
químics perillosos als camps preser-
varia la nostra aigua potable. I gràcies 
a una major diversitat de cultius, la 
sobirania alimentària local augmen-
taria i es traduiria en menys emissi-
ons i costos de transport.

La seva visió de l’agricultura 
permanent pot alimentar el món?

Crec que, a la llarga, la perma-
cultura pot alimentar més gent que 
el nostre sistema agrícola actual. El 
concepte redueix la fallada dels cul-
tius i promou la diversitat. Així, fins 
i tot si un cultiu falla, hi ha moltes 
altres plantes que proporcionen ren-
diments. A més, la integració d’ar-
bres fruiters i fruits secs implica que 
no només utilitzem la superfície d’un 

camp per produir aliments, sinó que 
cultivem aliments a diferents nivells. 
Com a resultat, els rendiments glo-
bals per acre són més elevats.

Quines són les principals reser-
ves que tenen els pagesos envers la 
permacultura?

És comprensible que molts d’ells 
evitin conceptes complexos de per-
macultura que poden implicar tas-
ques amb les que no estan familiarit-

zats, com ara podar i talar arbres. He 
trobat que la clau per convèncer-los 
és mostrar-los projectes que ja estan 
en marxa i que demostren que el con-
cepte funciona.

Per a molts, la permacultura 
consisteix a crear paradisos comes-
tibles i sostenibles. Però també és 
viable econòmicament?

En l’agricultura industrial, que se 
centra en alguns cultius anuals en 
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123rf Limited©kaliantye. Cobrint les plantes de pebrot amb 
 mantel de palla per protegir-les de la dessecació ràpida

grans camps, és possible aconseguir 
ràpidament rendiments relativament 
bons. Tanmateix, això sol desencade-
nar una sèrie d’esdeveniments que 
augmentaran costos de producció a 
llarg termini, com ara l’esgotament 
del sòl o la pèrdua d’animals benefi-
ciosos que ajuden a la pol·linització 
i mantenen les plagues sota control. 
S’inicia un cercle viciós, en el qual es 
necessiten cada cop més aportacions 
externes per mantenir alts els rendi-
ments.

En permacultura, és al revés: la 
inversió inicial, que sovint implica 
la creació d’estructures completa-
ment noves mitjançant la plantació 
d’arbres i la construcció de biòtops, 
pot ser relativament elevada. A 
més, els arbres fruiters i fruits secs 
triguen entre 30 i 50 anys a assolir 
el màxim rendiment. Però amb els 
anys, l’esforç requerit es redueix 
significativament, mentre que els 
rendiments augmenten gràcies a 
un creixement independent i na-
tural. Per tant, estic convençut que 
la permacultura és el camí a seguir. 
Té el potencial d’assegurar la nostra 
supervivència. 

https://www.natumi.com/
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RECEPTA Estela Nieto, Psicòloga, Màster en psicopatologia i salut,  
i especialista en psiconutrició | www.nutricionesencial.es

Iván Iglesias,
Xef i professor de cuina vegana

ESPAI PATROCINAT PER:
Valle del Taibilla | www.valledeltaibilla.es

Pa de pessic de taronja amarga

©Estela Nieto
INGREDIENTS (10 racions)

TEMPS: 10’ PREPARACIÓ
 45' COCCIÓ

• 270 gr. de farina de blat.
• 180 gr. de sucre (pot ser integral si 

ho desitges).
• 1 cullerada sopera de pols d’enfor-

nar o impulsor químic.
• 300 gr. de iogurt natural de soja.
• 80 gr. d’oli d’oliva verge extra.
• 200 gr. de melmelada de taronja 

amarga Valle del Taibilla.
• Ratlladura de pell d’una taronja.
• Un pessic de sal.
• Sucre de llustre opcional per 

decorar.
• Margarina vegetal o oli d’oliva per 

greixar el motlle.

Segurament, junt amb les madui-
xes i altres fruits del bosc, els cítrics 
siguin les fruites més utilitzades a la 
rebosteria. Amb ells aconseguim ga-
letes, bescuits i pastissos molt aromà-
tics i de sabor deliciós.

Només afegint ratlladura de pell 
de llimona o taronja al nostre pa de 
pessic suposa un canvi en aroma es-
pectacular. Però si, a més, com en 
aquest cas, afegim melmelada de ta-
ronja amarga tant a la massa com al 
farcit, aconseguim que es torni molt 
més sucós i tendre.

ALIMENTACIÓ

Elaboració

Preescalfar el forn a 180ºC amb ca-
lor a dalt i a baix.

En un bol gran, tamisar la farina 
juntament amb la pols d’enfornar 
amb un colador. Afegir el sucre, un 
pessic de sal i la ratlladura de pell de 
taronja. És important que les taron-
ges estiguin molt netes i siguin ecolò-
giques per evitar ceres i conservants 
que poden ser presents a la pell.

Barregeu tots aquests ingredients 
secs amb una vareta perquè es repar-
teixin bé.

Afegiu l’oli d’oliva, el iogurt natu-
ral de soja i torneu a batre fins que la 
barreja quedi uniforme. Finalment, 
afegir 50 grams de la melmelada de 
taronja amarga Valle del Taibilla i tor-
nar a barrejar perquè s’hi integri.

Encamisar un motlle rodó de forn 
de 20 cm de diàmetre primer pinze-
llant amb oli o greixant amb margari-
na i tot seguit amb farina. Colpejar el 
motlle amb suavitat per retirar l’ex-
cés de farina i abocar la massa del pa 
de pessic dins.

Portar el motlle al forn i cuinar 
a mitja alçada a 180°C durant 40 o 

45 minuts amb calor a dalt i a baix. 
Transcorregut aquest temps punxar 
al centre amb un escuradents i com-
provar que aquest surt net i sec. Si és 
així el pa de pessic estarà fet. Deixar 
refredar del tot.

Un cop fred el pa de pessic, ta-
llar-lo per la meitat amb un ganivet 
de serra i separar la part superior. Co-
brir la part de baix amb la resta de la 
melmelada de taronja amarga i tapar 
amb l’altra meitat.

Decorar amb sucre glas per sobre. 
Perquè quedi uniforme ajuda’t d’un 
colador fi. 

https://www.favrichon.com/
https://valledeltaibilla.es/
https://www.favrichon.com/
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LA SELECCIÓ DEL MES ELS IMPRESCINDIBLES: és un espai no publicitari on els productes referenciats són seleccionats segons el criteri del consumidor. 
Recomana’ns a bio@bioecoactual.com el teu producte preferit

ALIMENTACIÓ / OLIVES

ALIMENTACIÓ / TAHINA ALIMENTACIÓ / MARQUES

ALIMENTACIÓ / GELATS

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

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

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

Nova gamma d’infusions a base 
de fruites, plantes i herbes 100% naturals.

Bosses sense blanquejar, sense grapes 
i 100% biodegradables.

Para más 
información

Prova-hoara!

7 vegades guanyador 
del premi ‘Great Taste’

www.royal-green.eu

SENSE AROMES 
ARTIFICIALS

Skal 025099

IN-BIO-134EU/non-EU Agriculture
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LA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES

novetat novetat

novetatnovetat

Olives Desossades, 
de Cal Valls

Tahina negra, 
de Sol Natural

Nova imatge, 
de El Granero Integral

Gelats ecològics, 
de DaLana

Cal Valls llança al mercat les olives 
desossades d’alta qualitat, 100% sa-
bor. Procedents d’agricultura ecolò-
gica i elaboració artesanal, en el seu 
cultiu no s’han fet servir fertilitzants, 
herbicides ni insecticides de síntesi 
química. 

Ideal per barrejar en amanides o per 
menjar com a snack o fent el vermut. 
Presentació en pot de vidre.

El Granero Integral estrena nova 
imatge en la seva àmplia gamma 
de productes. 

Coincidint amb el seu 40è aniver-
sari, i fidels al seu origen, reno-
ven la seva imatge amb l’objectiu 
d’apropar una alimentació salu-
dable i respectuosa amb el medi 
ambient, però amb una identitat 
més moderna i atractiva.

Des dels Alps italians arriben a Espanya 
els Gelats DaLana. Gelats ecològics, ve-
gans, sense gluten i font de fibra. DaLa-
na compta amb gelats de iogurt sense 
lactosa amb bacteris àcid làctics vius, 
que consisteixen en més del 50% de llet 
ecològica produïda per vaques que pas-
turen a les abundants pastures del nord 
d’Itàlia. DaLana també compta amb una 
varietat de gelats vegans, elaborats ex-
clusivament amb ingredients d’origen 
vegetal i un 30% de fruita.

La tahina negra està elaborada amb 
llavors de sèsam amb closca, i a dife-
rència de la tahina blanca, té un sabor 
més intens i és més rica en minerals 
com a calci, ferro, coure o manganès. 

Afegeix-la al teu hummus, salses o 
simplement unta-la sobre una tor-
radeta d’arròs amb una miqueta de 
xarop d’atzavara per damunt. Sense 
gluten.

Certificat: Ecològic (Euro Fulla) 
Marca: DaLana | www.dalana.com
Empresa: Zuegg Com GmbH

https://royal-green.eu/en/
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ESPAI VIDA SANAAssociació Vida Sana,
www.vidasana.org
info@vidasana.org

Joan Picazos, 
Director General a BIOCOP 

Productos Biológicos, S.A.
CONSCIÈNCIA ECOLÒGICA

La gran revolució Els joves pel clima 
segueixen sortint al carrer…

La indústria del business ja ha aca-
parat, en el llenguatge, pràcticament 
la totalitat del discurs dels activistes. 
Fins i tot els governs de molts països 
adopten eslògans per aparentar que 
els preocupa de debò.

Joves pel Clima és 
un moviment social, 
encapçalat per la 
joventut, que llui-
ta per revertir els 
efectes de la crisi 
climàtica. La seva 
missió: introduir 
la qüestió climàtica 
a l’agenda pública de 
manera permanent, i 
instal·lar la problemàtica 
com un eix central de les polí-
tiques públiques preses pels governs. 
Els joves d’avui són la generació que 
més patirà les conseqüències de l’abús 
ambiental per part de les grans corpo-
racions contaminants, i l’última que 
pot fer alguna cosa per posar-hi remei.

Fa 50 anys, seleccionar llavors i 
cultius a Espanya i implantar siste-
mes de certificació ecològica era una 
bogeria. Un percentatge minúscul de 
la població començàvem a despertar 
la nostra consciència mediambiental 
davant de l’estranya mirada del 
món que ens envoltava. 
La primera vegada que 
vam elaborar pasta 
integral, sense fa-
rines refinades, 
ens vam saltar els 
paràmetres de Sa-
nitat de llavors. 
Bojos!

Avui l’excepció 
sembla haver-se con-
vertit en part de la regla: 
a poc a poc, cada cop són 
més les famílies que se sumen al 
carro per portar una vida més ecolò-
gica, saludable i sostenible. La super-
fície dedicada a agricultura ecològica 
al món segueix creixent cada any. Ja 
ha superat els 100 milions d’hectà-
rees, incloses zones de recol·lecció 

silvestre sota control. Espanya és un 
dels principals països productors, 
amb més de 2 milions d’hac. I els 
operadors al país han pujat un 26% en 
cinc anys. També agafen força altres 
segments més enllà de l’alimentació, 

com ara la cosmètica i la higi-
ene de la llar. El proper 

repte? Incrementar el 
consum bio fins al 

10% del total.

Avui, aquests 
bojos que a la dè-
cada dels 70 llui-
tàvem per un can-

vi en el sistema a 
favor de la nostra 

salut i la del planeta, 
seguim aquí, desenvo-

lupant productes innova-
dors i de qualitat que afavoreixin 

el canvi dels petits hàbits. Però l’ex-
cepció que vam ser cada cop és més 
una realitat. I vull pensar que vàrem 
plantem una llavor que ja comença a 
donar els seus fruits en aquesta gran 
revolució. 

WWW.YARRAH.COM

el Millor
pel teu animal 
i el planeta.

 tria ecològic
Alimentació  pura  i sana ¿Te cuesta tragar, tienes 

problemas digestivos o 
de absorción y quieres 
tomar complementos 

alimenticios?

 : Efectiva 
alternativa a cápsulas

y comprimidos.  
Complementos 
alimenticios en

spray oral.

Distribuido por: +34 962 605 061 info@alternatur.eswww.alternatur.es @alternaturinfo

El 71% de les emissions de gasos 
tòxics al món les produeixen només 
100 empreses, és evident que els 
culpables de la nostra alarmant rea-
litat són els que segueixen prenent 

decisions i que se segueixen 
omplint les butxaques 

de diners contami-
nats. Encara que es 

pronostica que no 
queden més d’11 
anys per arribar al 
punt de no retorn, 
la lluita és urgent: 
ens assoten seque-

res, inundacions, 
malalties causades 

per químics utilitzats 
a la megamineria, rama-

deria, agricultura, indústria; i 
pobles originaris desapareixent per la 
cobdícia dels altres.

És hora de dir prou a les corpora-
cions contaminants i als Estats còm-
plices. 

ALIMENTACIÓ - MASCOTES COMPLEMENTS ALIMENTARIS

https://www.alternatur.es/marca/betteryou/
https://www.yarrah.com/en/
https://vidasana.org/
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El card marià 
i la cúrcuma 
contribueixen 
a la protecció 
de les cèl·lules 
hepàtiques

El fonoll, el 
dent de lleó, 
el romaní i la 
cua de cavall 
ajuden a la 
desintoxicació 
de l’organisme

L’arç i la fulla 
de vinya 
contribueixen 
a la salut 
cardiovascular

La moringa, la 
canyella i la fulla 
d’olivera ajuden 
a mantenir un 
nivell normal de 
sucre a sang 

La fulla de gerds, 
l’herba botera i 
l’aloc ajuden al 
confort a l’època 
(pre) menstrual i 
menopàusica 

El gingebre i la 
ashwagandha 
contribueixen a 
gaudir de més 
energia. Amb tots 
els beneficis de la 
tradició índia

Physalis ha desenvolupat 6 noves infusions 
ecològiques. No són només saboroses, cada 
una té també el seu propi benefici per a 
la salut! Alhora, són ideals per crear el teu 
propi moment de relaxació, durant o al final 
del dia. Una meravellosa addició a l’àmplia 
gamma!

6 noves infusions 
Saboroses, funcionals i amb 
plantes 100% medicinals

Descobreix també les nostres altres infusions ecològiques de Physalis: Articulacions+, CholeControl, Detox+, Digest+, Echinacea forte,  
Eucalyforce®, Fat burner, Happy mama®, No Stress, Relaxació i Somni, Reno-draine, Transit+ i Ventre pla. — www.physalishealth.com
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Sin lácteosVegan

Corrien els anys vuitanta quan Cu-
pper va néixer amb la convicció que, 
amb ingredients ecològics, naturals 
i de comerç just, es pot gaudir d’un 
bon te, alhora que produir un impac-
te positiu sobre el planeta i les perso-
nes. Una filosofia que, després de gai-
rebé 40 anys de trajectòria al sector 
ecològic, la marca segueix mantenint 
a dia d’avui.

Hi havia una vegada 
a Anglaterra...

Els orígens de Cupper es remun-
ten al comtat de Dorset (Regne Unit) 
l’any 1984, quan Mike i Lorraine 
Brehme, un matrimoni obsessionat 
pel te, es van proposar combinar la 
seva passió per aquesta beguda amb 
la promesa d’un cultiu ètic i d’una 
producció natural. A la seva cuina 
van començar el seu projecte perso-
nal, que es va materialitzar amb la 
venda de dos baguls de te d’Assam 
de màxima qualitat a diferents her-
bolaris i cafeteries locals. Degut al 
seu èxit, aviat la seva cuina va que-

referències presents a més de 50 pa-
ïsos, entre ells a Alemanya, França, 
Itàlia i els Països Baixos, a més d’Es-
panya, entre les quals es troben dife-
rents varietats de te negre, te verd, 
te blanc i infusions.

L’equip de Bio Eco Actual va tenir 
l’oportunitat de conèixer de primera 
mà la tasca de Cupper en una visita 
guiada a les seves instal·lacions a Dor-
set. El seu gerent de categoria a Euro-
pa, Karmel Maletta, i els seus Master 
Blenders (mestres del te), Daniel Parr 
i James Ikin, ens van explicar com 
procuren ingredients ecològics i de 
comerç just a tot el món a la recerca 
de la màxima qualitat.

El seu lema: Natural, 
Just i Deliciós

El te és una de les begudes més 
populars del món després de l’ai-
gua. Però sovint els cultivadors de 
les plantacions es troben amb difi-
cultats per aconseguir tractes justos. 
Es tracta d’un producte que exigeix   

Cupper: tes “naturals, justos i deliciosos”

ca, Cupper produeix a la seva fàbrica 
entre 2,5 i 3 milions de bossetes 
de te al dia, cuidant al màxim tots 
els detalls compresos des de la cerca 
d’ingredients naturals, fins a les com-
binacions de sabors, passant per l’im-
pacte social i ambiental del procés 
productiu. Despunta al mercat amb 
els seus productes purs, sostenibles i 
responsables, que ja són més de 150 

dar petita i, deixant enrere els seus 
modestos inicis, van obrir la fàbrica a 
Beaminster. Així va ser com Cupper 
es va convertir en allò que és avui: un 
referent en tes ecològics i de comerç 
just.

Part del grup Ecotone des de 
2012, un dels principals grups euro-
peus al món de l’alimentació ecològi-

Foto cedida per Biogran
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Ariadna Coma, Periodista 
bio@bioecoactual.com 

Oriol Urrutia, Co-Editor i Politòleg 
comunicacion@bioecoactual.com

https://granovita.com/
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una gran quantitat de mà d’obra que 
exerceixi tasques com la recol·lecció, 
la poda, la fertilització i l’eliminació 
de males herbes dels camps durant el 
seu cultiu, a més del treball requerit 
a les plantes de processament. Gran 
part de la producció de te es recolza 
en petits productors que, sovint, tre-
ballen en condicions de desigualtat, 
injustícia i explotació.

Davant d’això, el Comerç Just 
(Fairtrade) defensa els drets dels tre-
balladors, garantint sistemes de pro-
ducció econòmicament i socialment 
sostenibles, amb un marge econòmic 
òptim i unes condicions per poder 
viure i treballar de manera digna a 
mitjà i llarg termini.

Per proveir-se de matèries prime-
res ètiques i de qualitat, l’equip d’ex-
perts de Cupper viatja per tot el món 
a la recerca dels millors agricultors i 
plantacions de te, especialment a les 
regions d’Àfrica, Índia i Sri Lanka, 
que tenen sòls i climes favorables per 
al cultiu d’aquesta planta. Fidel als 
seus estàndards, la marca no s’abas-
teix de te mitjançant subhastes, sinó 
que treballa en col·laboració amb co-

munitats de productors i recol·lectors 
mitjançant acords justos que priorit-
zen el progrés de la comunitat. En 
altres paraules, establint un sistema 
que ajudi a millorar la seva econo-
mia i impulsar el desenvolupament 
col·lectiu, garantint salaris mínims, 
preus estables i igualtat de gènere 
perquè puguin desenvolupar la seva 
activitat de manera digna i superar el 
llindar de la pobresa.

El 1994, Cupper es va convertir 

en la primera companyia de te de 
comerç just del Regne Unit. Fins i 
tot va participar en la redacció dels 
“Estàndards del Comerç Just”. Ara, 
gairebé 30 anys després, és el major 
comprador de te de Comerç Just 
del món, donant suport a més de 
114.000 productors i les seves famí-
lies a tot el planeta, garantint unes 
condicions laborals dignes, així com 
l’accés a l’educació, la sanitat i a 
l’habitatge dels membres d’aquestes 
comunitats.

Foto cedida per Biogran

COSMÈTICA

Marcar la diferència

Compromís i honestedat es con-
centren al cor de Cupper per oferir un 
te respectuós i responsable amb el 
medi ambient, tant per dins com per 
fora. El seu afany de buscar alternatives 
sostenibles va més enllà de les prime-
res matèries, arribant fins a l’envasat. 
Així, doncs, a més d’oferir productes 
procedents de l’agricultura ecològica, 
la marca intenta millorar la seva em-
premta ecològica constantment.

Això passa, per exemple, amb el 
disseny d’un envasat 100% sense plàs-
tic. Des del 2018, totes les bosses de 
te Cupper són lliures de plàstic. A 
més, no estan blanquejades, per així 
evitar afegir qualsevol additiu artifici-
al als seus productes.

També la seva fàbrica de Beamins-
ter és neutral quant a emissions de 
carboni. Aproximadament el 98% dels 
residus de la fàbrica es reciclen i es 
fan servir per generar energia renova-
ble. Per tot això, a més de pionera en 
l’envasat sostenible, Cupper és una 
empresa B-Corp certificada, compro-
mesa amb les persones i l’entorn. 

https://essabo.com/
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Dra. Helga Willer: “Les nostres dades són 
essencials per als responsables polítics ”

Les dades recollides per FIBL són 
una eina molt important per al sec-
tor ecològic. Està contenta amb la 
feina feta?

Sí, podem dir que estem contents 
amb la feina feta. Amb les activitats 

rat molt. A més, l’any 2008, SECO, 
la Secretaria d’Estat suïssa d’Afers 
Econòmics, va iniciar el seu suport, 
i així vam poder construir una base 
de dades professional i ampliar la re-
collida de dades a més indicadors. A 
més, el suport del Coop Sustainabilty 
Fund, IFOAM – Organics International, 
NürnbergMesse (BIOFACH) és important 
per a nosaltres.

Com recolliu dades d’arreu del 
món?

La major part de la recollida de 
dades es fa a través de contactes per-
sonals, tot i que, per a alguns indi-
cadors, recollim les dades d’Internet. 
Per exemple, Eurostat, l’oficina d’es-
tadística de la Unió Europea, propor-
ciona les seves dades (superfície, ra-
maderia i operadors) a través del seu 

lloc web, i les agafem d’allà. Tanma-
teix, molts països no publiquen les 
seves dades, i a aquests els enviem el 
nostre qüestionari (per exemple, tots 
als països llatinoamericans). Hem 
de tenir en compte que hi ha una 
gran diferència entre països amb 
legislació ecològica i països que no 
la tenen. A la majoria de països, jun-
tament amb la legislació ecològica, 
s’inicia la recollida de dades perquè 
hi ha una base sòlida. Tanmateix, 
aproximadament la meitat dels paï-
sos dels quals recollim les dades no 
tenen una llei ni un sistema nacio-
nal de recollida de dades. Per tant, 
recopilem dades dels certificadors 
internacionals per a aquests països, i 
estem molt agraïts que proporcionin 
les seves dades.

Per a la majoria de països, les da-
des del mercat i del comerç internaci-
onal provenen d’altres fonts. En total, 
utilitzem almenys 200 fonts de dades 
diferents per enquesta.

Què es podria fer millor? I quines 
eines necessitaríeu?

Molt es podria fer millor. Neces-
sitem més força humana per estar al 
dia amb la creixent quantitat de dades 
disponibles de múltiples fonts. A més, 
ens hem de digitalitzar. El nostre pro-
ducte clau continua sent el llibre “The 
World of Organic Agriculture” (imprès 
i online). També hem desenvolupat  

Helga Willer treballa a l'Institut de 
Recerca d'Agricultura Orgànica FiBL, 
al Departament d'Extensió, Capaci-
tació i Comunicació, liderant el grup 
de comunicació. Ha estat recopilant i 
publicant dades clau sobre agricultu-
ra ecològica a l'anuari “The World of 
Organic Agriculture” des del 2000. Els 
desenvolupaments recents inclouen 
bases de dades interactives en línia 
i elements visuals per fer que les da-
des siguin més accessibles. L'infor-
me anual sobre agricultura ecològica 
cobreix àrees de terra dedicades a la 
producció ecològica, així com l'ús de 
la terra, la producció, les vendes al de-
tall i el comerç internacional. Més de 
180 països contribueixen a l'informe.

yogitea.com       facebook.com/yogitea       @yogiteaeurope

REDUEIX LA VELOCITAT DE LA 
TEVA VIDA QUOTIDIANA AMB LES 

NOVETATS DE YOGI TEA®

YOGI TEA® BÁLSAMO ESPIRITUAL 
Una deliciosa barreja ayurvèdica 
amb closques de cacau, rooibos 
i taronja

YOGI TEA® SERENIDAD TULSI 
Una barreja ayurvèdica única 

amb l‘ingredient estrella, Tulsi

NOVA! NOVA!
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“Hem de tenir 
en compte que  
hi ha una gran 
diferència entre 
països amb 
legislació ecològica  
i països que  
no la tenen”

de recollida de dades recolzades per 
molts socis d’arreu del món, hem 
aconseguit aportar transparència a 
l’estatus de l’agricultura ecològica a 
tot el món.

L’any 2023 FiBL celebrarà el seu 
50è aniversari. Com ha evolucionat 
FiBL en aquest recorregut? I com 
ha canviat la vostra feina des que 
vàreu començar?

FiBL Suïssa va començar l’any 
1973 com un petit institut i avui 
compta amb un equip de gairebé 300 
persones que fan recerca en pràctica-
ment tots els camps de l’agricultura 
ecològica. Recentment, el campus de 
FiBL s’ha ampliat i la infraestructu-
ra s’ha millorat per atendre encara 
millor les necessitats de recerca del 
sector ecològic a Suïssa, Europa i 
arreu del món. A més, des de prin-
cipis de la dècada del 2000, han sor-
git més instituts FiBL a Alemanya, 
Àustria i França i una representació 
de tots a Brussel·les (FiBL Europa). A 
més, l’Institut Hongarès d’Agricul-
tura Ecològica ÖMKi forma part del 
grup FiBL. Des que vam començar la 
recollida de dades sobre l’agricultu-
ra ecològica a tot el món, la situació 
de finançament del FiBL i, per tant, 
també de les nostres activitats de re-
collida de dades, que formen part del 
programa de treball del FiBL per al 
seu principal finançador FOAG (Ofi-
cina Federal d’Agricultura), ha millo-

ESTADÍSTICA Oriol Urrutia, Co-Editor i Politòleg 
comunicacion@bioecoactual.com

https://www.yogitea.com/es/
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bases de dades interactives i infografi-
es al nostre lloc web https://statistscs.
fibl.org, però cal desenvolupar-les 
més (més indicadors, millor facilitat 
d’ús). A més, cal revisar el nostre sis-
tema de classificació de conreus i ra-
maderia, i hem de poder extreure les 
dades segons diferents classificacions. 
També seria bo tenir les nostres eines 
interactives disponibles en diversos 
idiomes.

Quina importància té comptar 
amb dades fiables per territori, per 
actuar eficaçment en la planifica-
ció, la redacció de normes i lleis, 
l’educació i, en definitiva, per a la 
transició global a l’agricultura eco-
lògica?

Crec que les nostres dades són es-
sencials per als responsables polítics i 
els donants, ja que els ajuden a pren-
dre decisions i a veure l’èxit de les se-
ves activitats. Per exemple, la Comis-
sió Europea utilitza les nostres dades 
de vendes al detall per demostrar que 
els consumidors ecològics europeus 
valoren cada cop més els productes 
ecològics. A l’informe anual del Minis-
terio de Agricultura d’Espanya sobre 

el sector ecològic, les dades del FiBL 
es citen diverses vegades per mostrar 
l’estatus ecològic a Espanya en un 
context internacional.

I també els científics del camp de 
la investigació en agricultura ecolò-
gica fan referència principalment a 
les nostres dades en la introducció 
dels seus treballs i tesis i basen en les 
nostres dades les seves hipòtesis. Per 
tant, és molt important que les dades 
siguin fiables.

La sobirania i la seguretat ali-
mentària són pilars bàsics. Estem 
avançant o anem enrere? Es opti-
mista sobre el futur?

Han canviat moltes coses amb 
la guerra a Ucraïna i la seguretat 
alimentària està en joc. Els efectes 
de la inflació també poden afec-
tar el consum d’aliments ecològics. 
No soc gaire optimista pel que fa al 
desenvolupament de l’agricultura en  
general.

ALIMENTACIÓ
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Però la bona notícia és que els sis-
temes ecològics que posen l’accent en 
la salut del sòl ajuden els agricultors a 
augmentar la resiliència als impactes 
del canvi climàtic. També hi ha una 
àmplia investigació que demostra el 
potencial dels sistemes ecològics per 
reduir la contribució de l’agricultura 
al canvi climàtic (és a dir, mitigar el 
canvi climàtic).

Pel que fa a l’ecològic, ho hem 
de veure. Com que l’ecològic depèn 
menys dels inputs, podria tenir un 
avantatge en la situació actual. A 
més, l’estratègia Farm to Fork (De la 
granja a la Taula) afectarà positiva-
ment el desenvolupament del sector 
en els propers dos anys. 

123rf Limited©deyanarobova. Collita de pèsols

“També seria bo  
tenir les nostres 
eines interactives 
disponibles  
en diversos  
idiomes”

ESTADÍSTICA
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IFOAM – Organics International 
va néixer l’any 1972 a Versalles (Fran-
ça), quan pioners de l’agricultura eco-
lògica es van reunir i van posar sobre 
la taula la necessitat de coordinar els 
moviments d’agricultura ecològica 
de tot el món. L’objectiu principal? 
Crear un espai per a intercanviar da-
des, coneixements i accions perquè 
la veritable sostenibilitat traspassés 
totes les fronteres.

De Versalles al món

El que va començar com una inici-
ativa de cinc organitzacions de França, 
el Regne Unit, Sud-àfrica, Suècia i els 
Estats Units, cinc dècades després s’ha 
convertit en una federació que agluti-
na a més de 700 membres d’uns 100 
països i territoris d’arreu del món i que 
representa a un sector format per més 
de 3,4 milions d’agricultors ecològics, 
74,9 milions d’hectàrees de superfície 
ecològica i un mercat mundial valorat 
en més de 120.000 milions d’euros.

IFOAM – Organics International com 
a contrapart. Des d’aquell moment, 
l’organització treballa en estreta col-
laboració amb els organismes regi-
onals i de l’ONU per a promoure la 
producció ecològica a tot el món.

Liderar la transformació 
ecològica

Al llarg d’aquests 50 anys de tra-
jectòria, l’organització ha aconseguit 
múltiples fites, liderant el moviment 
ecològic. La publicació dels princi-
pis de l’agricultura ecològica l’any 
2005, així com les seves posicions i 
fulls de ruta sobre els OGM, la biodi-
versitat, la sostenibilitat i el gènere, 
entre altres temes i àmbits, han por-
tat a IFOAM – Organics Internatio-
nal a consolidar-se com un organis-
me de defensa i pressió en la creació 
de polítiques europees. Ni més ni 
menys, la seva visió es veu reflectida 
en estratègies com De la Granja a la 
Taula i Biodiversitat, que tenen com 

IFOAM – Organics International: 
50 anys de moviment ecològic

intercanvis, concebuts com a espais 
on discutir, compartir i harmonit-
zar les pràctiques ecològiques. Fruit 
d’aquestes trobades, IFOAM va desen-
volupar la primera norma ecològica 
internacional com a regulació comu-
na per a la producció bio. Publicada 
l’any 1980, va ser un treball essencial 
que va ajudar a donar forma al sector 
ecològic, que començava a guanyar 
impuls. Sis anys més tard, el Comitè 
de la UE començava a regular els ali-
ments i l’agricultura ecològica, amb 

“L’agricultura és la causa de molts 
dels problemes als quals s’enfronten 
els agricultors i la societat. Però la 
bona notícia és que, quan es practica 
de manera diferent, està en el centre 
de les solucions”, apunta la exdirecto-
ra d’IFOAM – Organics International, 
Louise Luttikholt.

1980: Una fita històrica

En els seus primers anys de vida, 
la federació va organitzar diversos 

MOVIMENT ECOLÒGIC Ariadna Coma, 
Periodista | bio@bioecoactual.com 
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• VEGANS • SENSE GLUTEN  
• FONT DE FIBRA

Vine i prova‘ls a BioCultura  
Madrid IFEMA 3-6 nov.

Stand nr. 86.

dalana.com/es

• SENSE LACTOSA • SENSE GLUTEN
• AMB BÀCTERIES ÀCID LÀCTIQUES VIVES

Des dels Alps arriben 
a Espanya els Gelats

a objectiu aconseguir que el 25% de 
la superfície agrícola sigui ecològica 
l’any 2030.

“Sabent que el sector ecològic ne-
cessita un entorn propici per a florir, 
ara hem ampliat l’abast del nostre 
treball per a incloure també les po-
lítiques públiques per a l’agricultura 
ecològica i l’agroecologia”, destaca 
Luttikholt.

Això no seria possible sense els co-
neixements i l’experiència dels seus 
membres, els autèntics “campions 
quotidians de la sostenibilitat”, en 
paraules de la exdirectora, que treba-
llen per a aconseguir la transforma-
ció real dels sistemes alimentaris, a 
nivell mundial però també a nivell 
regional.

Una xarxa veritablement global

Sota el seu mandat de crear una 
xarxa global, IFOAM – Organics In-
ternational es recolza en iniciatives 
per al desenvolupament ecològic de 
mercats i normes regionals, la for-
mació, la recerca i la certificació eco-
lògica en les diferents parts del món. 

Ho fa mitjançant els Òrgans Regio-
nals —IFOAM AgriBioMediterraneo, 
IFOAM Organics Europe, IFOAM 
Amèrica Llatina, IFOAM Àsia, IFOAM 
Sud Àfrica i IFOAM Amèrica del Nord 
(per ordre de creació)— i els Òrgans 
Sectorials, plataformes dissenyades 
per a millorar la representació glo-
bal de temes rellevants per a tot el 
moviment (cria d’animals, aqüicul-
tura, innovació tecnològica, llavors, 
apicultura). La seva acció combinada 
és fonamental per a trobar suport 
mutu i compartir regularment les 

novetats sobre el moviment ecològic 
mundial.

En aquest sentit, també és clau el 
paper d’El món de l’agricultura ecolò-
gica, una sèrie d’anuaris que recullen 
dades i estadístiques exhaustives sobre 
la producció ecològica en totes les re-
gions i països del món. Des de la seva 
primera edició l’any 2000, aquests in-
formes, elaborats en col·laboració amb 
l’Institut de Recerca d’Agricultura 
Ecològica (FiBL), s’han convertit en 
un recurs clau per a totes les parts inte-

123rf Limited©jackf
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ressades, des dels responsables polítics 
i les autoritats, fins a la indústria, els 
investigadors i professionals del sector.

La publicació “s’ha convertit en 
una de les peces literàries més citades 
en articles i informes científics, tèc-
nics i descriptius sobre l’agricultura 
ecològica. Mostra la contribució de 
l’agricultura ecològica a les estratègies 
generals de sostenibilitat, com els Ob-
jectius de Desenvolupament Soste-
nible, i el nostre continu compromís 
amb la transparència en el sector”, 
apunta la directora d’IFOAM – Orga-
nics International. En l’actualitat, ex-
perts de més de 170 països contribuei-
xen a la recopilació de dades.

Per un futur ecològic

“Els practicants de l’agricultura 
ecològica ja no són vistos com hippi-
es estranys. Més aviat, aquests pioners 
aporten molta experiència i lliçons 
apreses. Són un exemple de com po-
dem viure de manera sostenible, ca-
dascun de nosaltres; i de com podem 
mantenir-nos dins dels límits planeta-
ris com a col·lectiu”, destaca Louise 
Luttikholt. 

https://dalana.com/es/dalana-home-es/
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PUNT DE VENDA

Fer el pas cap a la refrigeració natural

©Bio Eco Actual. Lineal de fruita i verdura

ALIMENTACIÓTRACTAMENT DE L’AIGUA

Sara Serrano, 
Equip Tècnic SEAE

Aina Calafat,
Equip Tècnic SEAEwww.agroecologia.net

Per al 2030, la normativa estatal i 
europea sobre energia i clima exigeix   
un canvi en els aparells de refrige-
ració i climatització cap a sistemes 
naturals més respectuosos amb el cli-
ma. Les botigues d’alimentació s’han 
d’enfrontar a aquest repte. Però... 
com preparar-se? 

Les botigues d’alimentació con-
sumeixen un 50% més d’energia que 
qualsevol altre tipus de comerços. 
Gran part d’aquest consum (entre un 
30 i un 50%) prové dels sistemes de 
refrigeració: neveres i congeladors, 
aires condicionats, bombes de calor... 
I aquests sistemes de refrigeració 
produeixen gasos fluorats (HFC), uns 
gasos que suposen entre l’1 i el 2% 
de les emissions mundials de Gasos 
d’Efecte Hivernacle (GEI), contribuint 
a l’escalfament global i accelerant el 
canvi climàtic.

Els objectius climàtics plantejats 
per la Unió Europea (Reglament (UE) 
517/2014) plantegen l’eliminació 
progressiva dels HFC (55% el 2030 i 

neutralitat de CO2 el 2050) i per això 
exigeixen un canvi a les botigues d’ali-
mentació cap a l’ús més generalitzat 
de tecnologia basada en refrigerants 
naturals. A més, és probable que 
s’introdueixin prohibicions de certs 
equips i que s’adaptin altres mesures 
per alinear-les al Pacte Verd Europeu 
i al Protocol de Montreal.

A Espanya, el Pla Nacional Integrat 
d’Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC) 
estableix en una de les mesures la 
reducció d’emissions de GEI relaci-

onades amb gasos fluorats, animant 
la substitució d’equips que utilitzen 
HFC d’alt potencial d’escalfament (so-
bre tot equips de refrigeració/clima-
tització) per equips alternatius que 
utilitzin gasos refrigerants de nul o 
baix potencial d’escalfament (CO2, 
amoníac -NH3-, hidrocarburs o gasos 
fluorats de baix potencial d’escalfa-
ment com el R32 o els HFO).

És un pas important cap a alterna-
tives de refrigeració de funcionament 
sostenible i respectuós amb el clima. 

Des de la Societat Espanyola d’Agri-
cultura Ecològica i Agroecologia 
(SEAE) participen al projecte “Refrige-
rants, Naturally! for LIFE” (Ref Nat! 4 
LIFE) per informar a petites botigues 
d’alimentació ecològiques (menys 
de 1000 m2), cadenes de subminis-
trament i tècnics de manteniment 
sobre com procedir al canvi cap a sis-
temes de refrigeració naturals com 
l’NH3, l’aigua o els hidrocarburs. De 
fet, amb l’objectiu d’augmentar les 
capacitats i coneixements dels propi-
etaris de petites botigues i del sector 
de serveis de sistemes de refrigeració, 
el projecte Ref Nat! 4 LIFE ofereix for-
mació gratuïta a www.refnat4life.eu. 
Són cursos senzills que ajuden a iden-
tificar els punts febles del sistema per 
millorar-lo i, molt important, estalvi-
ar en despesa energètica respectant 
el clima.

Es plantegen importants reptes 
energètics i climàtics: fem el canvi 
possible. El futur de les botigues d’ali-
mentació ecològiques rau en l’ús de 
refrigerants naturals. 

https://www.agroecologia.net/
https://alkanatur.com/es/
http://www.ibizayformenteraaguademar.com/
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Insums UNE: certificació de màxima garantia
La producció ecològica està ex-

perimentant un creixement any rere 
any, situant-se la superfície mundial 
en gairebé 75 milions d’hectàrees. En 
els darrers cinc anys, a Espanya es va 
incrementar un 21% i es comptabilit-
zen 2,44 milions d’hectàrees, fet que 
suposa el 10% de la Superfície Agrària 
Útil del país. Òbviament, aquest aug-
ment va associat a una demanda més 
gran d’insums i fertilitzants aptes per 
a agricultura ecològica.

Moltes vegades resulta complicat 
per als productors discernir quins 
productes poden ser utilitzats a les 
finques ecològiques. És per això que 
van aparèixer les certificacions priva-
des d’insums utilitzables en agricul-
tura ecològica. CAAE va ser pionera 
en aquests serveis i ofereix la seva 
certificació d’insums des del 2001.
El 2017, després de dos anys de tre-
ball intens dels Comitès Tècnics dels 
quals va formar part CAAE, van veure 
la llum les normes UNE. Les normes 
UNE (Entitat Espanyola de Normalit-
zació) van ser elaborades per encàr-

rec del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación amb l’objectiu 
d’harmonitzar i fixar criteris comuns 
a la certificació dels consums utilitza-
bles en agricultura ecològica.

Les normes UNE constitueixen 
les màximes garanties per al sector 
ecològic. Són les primeres normes 
públiques a nivell europeu que har-
monitzen i regulen la certificació dels 
insums utilitzables a l’agricultura eco-
lògica. Aquestes normes estan servint 
com a referència per a molts països 
dins i fora de la Unió Europea. Aquest 
fet, sens dubte, reforça la importància 
d’aquesta certificació per a les empre-
ses fabricants d’insums, ja que la certi-
ficació els facilita en gran mesura l’ac-
cés a aquests mercats com a insums 
utilitzables en producció ecològica. 
CAAE, primera entitat espanyola a 
aconseguir l’acreditació d’ENAC per a 
la certificació d’insums segons la Nor-
ma UNE, ha certificat més de 1.100 in-
sums entre fertilitzants, fitosanitaris i 
substàncies bàsiques corresponents a 
més de 140 empreses.

L’aposta per una cer-
tificació de garanties 
per als insums utilit-
zables en agricultura 
ecològica, que CAAE ha 
abanderat des dels seus 
inicis, ha tingut el su-
port del sector dels fa-
bricants de fertilitzants 
i fitosanitaris, tant de 
les grans empreses i 
multinacionals del sec-
tor dels insums com de 
les empreses locals més 
petites.

Cal insistir que la certificació UNE 
és l’única que possibilita la comer-
cialització dels insums als agricul-
tors ecològics, independentment de 
la comunitat autònoma o del país 
on es trobin certificats, ja que l’aval 
d’ENAC dóna les màximes garanties 
a compradors, venedors, fabricants i 
autoritats competents i de control.

Espanya és l’únic país que comp-
ta amb unes normes públiques per 

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.

www.clearspring.co.uk

   Ecològic

   Vegà

   Sense Sucres Refi nats

   Donant suport a Productors Artesanals

   Creant un futur sostenible

“TREBALLEM 
CONSTANTMENT 
PER CONVERTIR UNA 
HECTÀREA MÉS EN 
ECOLÒGIC CADA DIA”

123rf Limited©zlikovec. Gallines en una granja ecològica
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CERTIFICADORAJuan Manuel Sánchez, 
Director gerent de CAAE www.caae.es

regular els insums utilitzables en 
agricultura ecològica, fet que suposa 
un avantatge important per als fabri-
cants que coneixen amb detall els re-
quisits que han de complir perquè els 
seus productes puguin comptar amb 
el segell CAAE d’insums UNE i, així, 
facilitar l’accés eliminant o reduint 
les barreres al sector productor ecolò-
gic de forma global.

El segell CAAE d´insums UNE és 
sinònim d´una certificació de màxi-
ma garantia. 

https://caae.es/
https://www.clearspring.co.uk/
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El Congrés d’enguany 
va tractar algunes de 
les qüestions més 
urgents del moment, 
des de la regulació, la 
política i la inversió 
fins a la salut humana 
i planetària

L’estat d’ànim era fosc a la sessió 
d’obertura del Congrés Ecològic Eu-
ropeu d’enguany, celebrat a Bordeus, 
França, ja que els participants van 
demostrar solidaritat amb el poble 
d’Ucraïna i, en particular, amb els 
col·legues ecològics íntimament afec-
tats per la guerra que esclatava al seu 
país. Però el Congrés també va indi-
car la determinació d’assegurar-se 
que el conflicte d’Ucraïna no s’utilitzi 
per desviar l’atenció de les solucions 
ecològiques i agroecològiques a les 
crisis alimentàries i climàtiques glo-
bals. En tot cas, va dir Eduardo Cuoco, 
director d’IFOAM Organics Europe, 
la crisi hauria d’enfortir la decisió 
d’Europa d’expandir l’agricultura 
ecològica per construir amb urgèn-
cia la resiliència necessària al nostre 
sistema alimentari. L’ecològic també 
hauria de tenir un paper fonamental 
en la recuperació del sistema de pro-
ducció d’aliments d’Ucraïna, va dir 
Kateryna Shor, portaveu dels membres 
ucraïnesos d’IFOAM Organics Europe. 
Va afegir: “Entenem que la seguretat 
alimentària està al capdavant tant a 
Ucraïna com al món. Però la guerra 
a Ucraïna demostra la vulnerabilitat 
de la producció intensiva i de les llar-
gues cadenes de subministrament”.

Dècada de gran apostes

Els esdeveniments a Ucraïna 
subratllen encara més el fet que la dè-
cada de 2020 és una dècada de grans 

Però, va assenyalar, si la tendència del 
creixement actual (lineal) continua 
arribaríem només al 14% en ecològic 
l’any 2030, un dèficit molt important 
en termes percentuals. Lampkin va dir 
que ara calia un “canvi transforma-
dor”, amb el suport de 9.000-15.000 
milions d’euros de despesa dedicada 
anualment “per capturar tot el poten-
cial del 25% ecològic pel 2030”.

El segon ple va abordar la qüestió 
crítica, de vegades polèmica, de l’eti-
quetatge. Hi va haver un gran acord 
en que l’etiquetatge de sostenibilitat 
pot tenir un paper clau en la millora 
de la transparència sobre els impactes 
ambientals dels sistemes alimentaris, 
però diversos ponents van desafiar la 
idoneïtat de l’Esquema de la Petjada 
Ambiental del Producte proposat 
per la Comissió Europea, argumen-
tant que afavoreix l’agricultura inten-
siva. Alguns esquemes nacionals tam-
bé van rebre crítiques, com l’Etiqueta 
de Baix Carboni de França, de la que 
Charles Pernin de Synabio va dir que 
no requeria compromisos per evitar 
o reduir els gasos d’efecte hivernacle 
i “no tenia cap enfocament en la bio-
diversitat o l’ús de pesticides”. Pernin 
i la col·lega Judith Faller-Moog, presi-
denta de BIO PLANÈTE, van argumen-
tar que el sistema Planet-Score és 
l’etiqueta més significativa i ofereix 
la millor eina per donar suport a la 
transició cap a sistemes alimentaris 
sostenibles.

Dècada de grans apostes: resum  
del Congrés Ecològic Europeu 2022

nar suport als plans d’Acció Ecològics 
Nacionals. El consultor de polítiques 
ecològiques del Regne Unit, Nic Lam-
pkin, va demostrar que si la UE asso-
leix el seu objectiu del 25% d’ecològic 
per al 2030, hi hauria 25.000.000 ha 
més de terra ecològica que el 2022. 

apostes, amb terminis vitals per al 
clima global i el desenvolupament 
sostenible, i cal un esforç enorme 
i coordinat per mantenir l’objectiu 
ecològic del 25% de la UE en el bon 
camí. És a dir, un teló de fons crític, 
per al primer Congrés Ecològic Euro-
peu presencial en tres anys.

Amb el seu tema general Un futur 
més ecològic: en el camí cap a la consecu-
ció del Pacte Verd de la UE, el Congrés 
d’enguany va tractar algunes de les 
qüestions més urgents del moment, 
des de la regulació, la política i la inver-
sió fins a la salut humana i planetària.

Cal un canvi transformador

L’acte de dos dies va començar 
amb dos grans debats plenaris. El 
primer va explorar com s’utilitza el 
darrer pressupost de la PAC per do-
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Equinàcia Saüc
• amb suc d’alta qualitat de la planta fresca orgànica en pols  
 (Equinàcia-Propra) procedent d’Alemania
• amb saüc orgànica

Magrana Extracte
• conté exclusivament extracte vegetal de la magrana orgànica  
 de la cualitat més alta

• amb 215 mg de polifenols de l’extracte de la magrana per    
dosi diària

Inmun Plus
• amb vitamina C, D, Zinc i Biotina (sistema immune)

• comprimits per xarrupar amb agradable gust a gerds

Novetats. Prova-les!

VEGAN

sense 
gluten

sense 
lactosa

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

Jim Manson, 
Periodista | bio@bioecoactual.com

https://www.raabvitalfood.de/es/
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P R O F E S S I O N A L S

Un grup d’experts 
va explicar com els 
agricultors ecològics 
ja formen part de 
la solució al canvi 
climàtic i la pèrdua  
de biodiversitat

Gent sana, planeta sa

Una de les sessions més espera-
des va ser la ponència de Denis Lai-
ron, Director Emèrit de l’INSERM de 
BioNutrinet, que va parlar sobre els 
múltiples beneficis per a la salut de 
l’agricultura ecològica. A partir d’un 
ampli conjunt d’investigacions, Lai-
ron va demostrar amb quina eficàcia 
l’agricultura ecològica ofereix el prin-
cipi “gent sana, planeta saludable”. 
Citant dades de l’enorme estudi fran-
cès NutriNet-Santé, va demostrar que el 
consum regular d’aliments ecològics 
s’associava amb estils de vida generals 
més saludables i més elements vege-

tals i de fibra a la dieta. L’ecològic tam-
bé es va associar amb taxes més baixes 
d’obesitat i un risc significativament 
reduït de desenvolupar malalties crò-
niques, per exemple: una reducció del 
risc del -31% per a la síndrome meta-
bòlica, un factor de risc de ECV impor-
tant; -35% menor risc de diabetis tipus 
2 i -25% menor risc de càncer.

Pel que fa a l’agricultura de carbo-
ni, un grup d’experts va explicar com 
els agricultors ecològics ja formen 
part de la solució al canvi climàtic i la 

pèrdua de biodiversitat, mitjançant 
l’ús de “cultius de captura” de carbo-
ni, el cultiu de pastures i fertilitzants 
ecològics.

Recuperar el creixement

En una revisió de les perspecti-
ves del mercat, un panell format per 
Charlotte Bladh André (Organic Suècia), 
Laure Verdeau (Agence Bio) i Pierrick de 
Ronne (BioCoop), va abordar l’estanca-
ment de les vendes ecològiques que 
s’han registrat en alguns països, en-

©Marta Montmany
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tre ells Suècia i França. El panel va 
acordar que les vendes ecològiques 
s’havien vist afectades per la compe-
tència d’altres etiquetes ecològiques. 
Els ponents van dir que podria ajudar 
a revertir la tendència relacionar-se 
amb els consumidors més joves so-
bre el paper de l’ecològic en la lluita 
contra la crisi climàtica i identificar 
millors maneres de comunicar els 
múltiples beneficis de l’ecològic.

Revolució cultural

Hi va haver algunes paraules pode-
roses dels principals actors ecològics i 
mediambientals del país amfitrió del 
Congrés, França. Guillaume Choisy, Di-
rector General de l’autoritat de l’aigua 
Adour-Garonne, va dir al Congrés que 
Europa té el “deure de solidaritat amb 
les generacions futures per accelerar 
les accions i l’agricultura ecològica per 
preservar els recursos naturals”. Per a 
Jean-Luc Gleyze, President del Consell 
Departamental de Gironde, la conver-
sió a l’agricultura ecològica és una “re-
volució cultural”. En una crida a l’ac-
ció, ha afegit: “El temps és curt, així 
que anem més ràpid i treballem per 
les persones i la salut del planeta”. 

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

https://www.bachrescue.com/es-es/
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Distribuït per Mentabio | mentabio@mentabio.com | www.mentabio.com

T´uneixes a la TRIBU ?

Bakuchiol: el retinol vegà 
apte per a pells sensibles

Olis vegetals BIO d´Albercoc,  
Jojoba i Figa de Moro

Olis absoluts de Gessamí i  
Rosa Damascena: aixequen l´ànim  
i aporten equilibri emocional

Mima la teva pell i les teves emocions

Organic Clean Awards 
Millor marca de comerç just

Organic Clean Awards 
Millor marca ètica

Sèrum ÈTIK MUNDI TRIBU 
amb Bakuchiol, Gessamí i Rosa

Punt de partida:  
el Pacte Verd Europeu

El canvi climàtic i la degradació 
ambiental són una amenaça exis-
tencial per a Europa i el món. La UE 
s’ha compromès a convertir-se en el 
primer bloc climàticament neutre 
del món l’any 2050. El canvi de com-
portaments de consum pot ser un 
motor important, que permeti als 
consumidors jugar el seu paper en 
la consecució d’una economia més 
sostenible.

Llançat per la Comissió Europea 
(CE) el desembre de 2019, el Pacte 
Verd Europeu va iniciar una sèrie 
d’àmbits polítics que veurem que 
afecten els cosmètics naturals i ecolò-
gics (NOC) a tota la cadena de submi-
nistrament, des de l’aprovisionament 
fins als envasos, incloent:

• De la granja a la taula (productes 
agrícoles inclosos els ecològics).

ambiciosa per als productes químics a 
la UE amb dos objectius clau: (i) prote-
gir millor els ciutadans i el medi am-
bient; (ii) impulsar la innovació per a 
productes químics segurs i sostenibles.

El CSS estableix una sèrie d’acci-
ons per assolir aquests objectius cen-
trant-se, per exemple, en:

• prohibir els productes químics 
més nocius en els productes de 
consum (excepte quan siguin es-
sencials);

• avaluar el focus de risc en l’expo-
sició agregada (‘efecte còctel’) a 
substàncies químiques;

• impulsar la inversió i la innovació 
en disseny per a la producció de 
productes químics que siguin se-
gurs i sostenibles;

• establir un procés més senzill 
“d’una substància, una avaluació”.

Revisió de les normes: impactes  
dels cosmètics més ecològics i més nets

Productes químics: segurs 
i sostenibles per disseny

L’octubre de 2020, la CE va llançar 
l’Estratègia de Productes Químics per 
a la Sostenibilitat (CSS). Aquesta inici-
ativa representa una estratègia molt 

• Protecció de la natura (protecció 
de la biodiversitat, abastament i 
sostenibilitat ambiental).

• Mobilització de la indústria per 
una economia neta i circular (ma-
tèries primeres, envasos).

123rf Limited©venimo
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Mark Smith, 
Director General de NATRUEwww.natrue.org

https://www.mentabio.com/
https://www.natrue.org/es/
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El CSS abasta diversos àmbits po-
lítics horitzontals relacionats amb 
els productes químics, inclosos els 
usuaris últims de substàncies quími-
ques com els cosmètics, i s’integra 
dins de l’enfoc de l’economia circu-
lar també al centre del Pacte Verd 
Europeu.

Revisions en upstream 
(extracció, producció i 
processament), impactes  
en downstream (distribució)

Com a primer pas cap a l’alineació 
del CSS, tant el REACH com el CLP es-
tan en procés de revisió. Actualment, 
ambdues lleis horitzontals ja poden 
afectar els cosmètics.

Els punts assenyalats per als cos-
mètics sota el procés de revisió del 
Reglament CLP han estat una referèn-
cia a la possibilitat d’ampliar l’abast 
als cosmètics, aclarir les regles de 
classificació de substàncies comple-
xes i examinar diferents mesures i 
opcions per introduir noves classes 
de perill (per exemple, alteracions 
endocrines, persistència, bioacumu-
lació i toxicitat).

Per a la revisió de REACH, un ele-
ment destacat ha estat la proposta 
d’introducció de factors d’avaluació 
de mescles (MAF). En termes bàsics, 
es proposa que aquesta eina actuï 
com un factor de seguretat addicio-
nal aplicat a substàncies individuals 
per tenir en compte els efectes de les 
mescles de manera genèrica. Per a les 
mescles naturals complexes (NCS) hi 
ha un element de risc, ja que les da-
des poden no estar disponibles per a 
tots els components i l’exposició pot 
provenir d’una gran varietat de fonts.

Cosmètica: una 
revisió específica

L’octubre de 2021, la CE va presen-
tar el seu full de ruta per a una revisió 
específica del Reglament de la UE so-
bre cosmètics que cobreix les opcions 
de polítiques enllaçades amb:

• estendre l’enfocament genèric de 
la gestió del risc als cosmètics;

• millorar l’eficàcia, l’eficiència i 
la coherència de les avaluacions 

©Bio Eco Actual
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de seguretat d’acord amb l’enfoc 
“Una substància, una avaluació”;

• revisar la definició de nanomaterial;

• etiquetatge digital i/o simplifica-
ció de l’etiquetatge.

Statu quo i futur

El Reglament de la UE sobre cos-
mètics proporciona un punt de re-
ferència internacional a l’hora de 
garantir un alt nivell de seguretat 
pels consumidors. Per al sector na-
tural és evident que per mantenir 
tant l’autenticitat d’afirmacions com 
“naturals” o “ecològiques” per a la 
cosmètica, així com la diversitat de 
productes a què s’han acostumat 
els consumidors, és imprescindible 
mantenir una paleta diversa de in-
gredients, i en particular substàncies 
naturals complexes, per tal d’assegu-
rar que els consumidors puguin con-
tinuar gaudint d’autèntics cosmètics 
naturals i ecològics que compleixin 
les seves expectatives. És per aquest 
motiu que NATRUE ha contribuït, i 
continua contribuint, a aquests pro-
cessos de revisió. 

https://corporesano.com/es/
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Hidrolats i olis essencials, dues joies  
de la destil·lació de les plantes aromàtiques

Quan es fa el procés de destil·lació 
d’una planta aromàtica mitjançant 
vapor d’aigua s’obtenen dues fases lí-
quides que no es barregen entre elles 
i queden superposades.

La fase que queda a la part de dalt 
és l’oli essencial (ja que té una den-
sitat inferior a 1) i està format per 
molècules aromàtiques volàtils i lipo-
solubles (és a dir, solubles en greix).

La que queda a baix és l’hidrolat 
aromàtic, que té una part aquosa, 
una altra de més petita de molècules 
aromàtiques i una altra de compo-
nents no aromàtics, que són solubles 
en aigua. Després ha de ser microfil-
trat i envasat protegint-lo de la llum 
i de l’oxigen degut a la seva fragilitat 
per contaminar-se ràpidament amb 
bacteris. Per això, un cop oberts, els 
hidrolats han de ser utilitzats en els 
següents 6 mesos i conservats a una 
temperatura constant entre 13 i 15 
graus. Tot i que la investigació els ha 
fet menys atenció, el seu poder tera-

pèutic és molt interessant ja que con-
tenen tota la informació de la planta.

Els termes hidrosol, aigua floral o 
aigua aromàtica, introdueixen mati-
sos que poden fer que no siguin 100% 
hidrolats aromàtics i procedeixin 
d’emulsionar un AE o d’una dilució 
de l’hidrolat en si. Per aquest motiu, 
la denominació HAQT garanteix, en-
tre altres coses, que s’han extret de la 
manera adequada en el moment just i 
només mitjançant la destil·lació amb 
vapor durant una hora. El seu gran 
avantatge és la seva gran tolerància i 
seguretat a l’hora de fer-los servir. A 
diferència dels AE (que requereixen 
de les recomanacions d’un expert), 
els hidrolats certificats es poden fer 
servir durant l’embaràs, la lactància, 
en nadons o ancians. Així mateix, es-

Marta Gandarillas, Periodista especialitzada en Salut Natural, Titulada superior 
en Naturopatia i Terapeuta de Jin Shin Jyutsu | mgbioecoactual@gmail.com
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PRANAROM, laboratori cientí-
fic i mèdic, líder en aromateràpia 
científica, compta amb la deno-
minació AEQT per als seus olis 
essencials i HAQT en el cas dels 
hidrolats, els quals s’obtenen en 
un moment precís i durant un 
període molt específic del procés 
de destil·lació. Compta amb més 
de 300 olis essencials, tots ells 
quimiotipats, 100% purs i natu-
rals, procedents de plantes botà-
nica i bioquímicament definides. 
És un dels pioners en la investi-
gació d’olis essencials i aquesta 
continua sent la seva prioritat.

• Oli d’arbre de te: per a la hi-
giene corporal i la neteja de la 
llar. Ajuda les defenses natu-
rals del nostre organisme, les 
vies urinàries, les cures de la 
pell, la higiene bucal i és un 
excel·lent purificador.

• Hidrolat d’arbre de te: sana 
i neteja. Ideal també per a les 
pells greixoses amb imperfec-
cions, per reduir l’excés de 
seu responsable de l’acne i els 
punts negres. Ajuda a reduir el 
risc d’infeccions.

En cas de caspa, utilitzeu en 
combinació amb altres tracta-
ments.

tan especialment indicats per a la hi-
giene i la cura de la pell i les mucoses, 
fins i tot a nivell ocular o en persones 
de pell sensible.

De vegades, combinar un tracta-
ment amb AE i hidrolat amplia el po-
der d’actuació i l’eficàcia. Un AE d’ar-
bre de te juntament amb l’hidrolat de 
te, poden ser un tractament ideal per 
a casos d’acne, micosi a les ungles, in-
feccions de ferides, neteja bucal, cuir 
cabellut (picor, polls, caspa, greix...) 
En altres casos és preferible fer-ne ser-
vir un. Per exemple, l’hidrolat d’acià, 
amb propietats astringents, antiinfla-
matòries, suavitzants i antial·lèrgi-
ques està indicat per a les afeccions 
oftalmològiques com la conjuntivitis 
al·lèrgica, infeccions oculars, mussol, 
blefaritis i ulls fatigats... 

AROMATERÀPIA

ESPAI PATROCINAT PER:
PRANAROM | www.pranarom.es

Els hidrolats certificats 
es poden emprar 
durant l’embaràs,  
la lactància, en nadons 
o ancians

https://www.pranarom.es/
https://www.pranarom.es/
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Precisament  
aquesta manca 
de regulació fa 
que es cometin 
irregularitats

El màrqueting immoral de les Teràpies Naturals
El màrqueting no és altra cosa 

que un conjunt de principis i pràcti-
ques que busquen l’augment del co-
merç, especialment de la demanda, 
particularment en la venda de béns 
i serveis. En aquest darrer terme po-
dríem estar parlant perfectament de 
les Teràpies Naturals. L’ús de tècni-
ques de màrqueting per promocio-
nar la teva consulta no és una cosa 
dolenta, sempre que no abusis del 
desconeixement de les persones i 
fins i tot dels professionals. No no-
més els professionals abusen en la 
seva publicitat de comentaris o fra-
ses que no han de fer servir, confo-
nent al client final, sinó que també 
les escoles de Teràpies Naturals s’ex-
cedeixen en la seva publicitat quan 
es dirigeixen al professional que es 
vol continuar formant.

Els professionals

És habitual llegir publicitats d’Auri-
culoteràpia i Hipnosi, principalment, 
que diuen que es pot deixar de fumar 
en una sessió. És possible? Sí, però... 
i aquí entrem al terreny de la manca 
d’ètica: en aquesta mateixa publicitat 
no diuen que per mantenir-ho en el 
temps hi has de seguir acudint més 
d’una vegada, per tant, ja no estan 
complint amb allò publicitat.

També en alguna ocasió, per sort 
cada cop menys, apareix el professi-
onal que és capaç de tractar, curar, 
gairebé tot el que et puguis imaginar. 
Això no només implica mentir, ja 

que ningú no pot garantir-te la cura 
de cap tipus de patologia o lesió, sinó 
que, a més, és il·legal. Els professio-
nals de les Teràpies Naturals que no 
siguin sanitaris i actuïn així estaran 
cometent intrusisme professional, 
segons la Llei 44/2003, de 21 de no-
vembre, d’ordenació de les professi-
ons sanitàries, a causa de la manca 
de regulació que existeix en aquests 
moments a Espanya.

Les escoles

Precisament aquesta manca de re-
gulació fa que es cometin irregulari-
tats també en altres àmbits del sector 
de les Teràpies Naturals, com són les 
escoles, que juguen amb la publicitat 
usant arguments de l’estil “Al finalit-
zar la formació amb nosaltres tindràs 
un títol acreditat per una universi-

tat”, i el que realment expliquen als 
alumnes és que el seu títol és l’únic 
que val i que els altres no serveixen 
per a res, quan tots els títols actual-
ment a Espanya tenen el mateix valor 
oficial, que és nul!

També juguen amb aquesta pu-
blicitat universitària argumentant 
que acrediten 60 crèdits universita-
ris per cada any cursat, i no fan més 
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El més important
són els teus clients

Estalvia temps, nosaltres ens 
encarreguem de la paperassa

TERÀPIES NATURALS

que un cap de setmana al mes, per 
molta teoria online que es pugui es-
tudiar. De debò la gent es creu que 
amb un cap de setmana de classe 
al mes una escola pot acreditar la 
mateixa quantitat de crèdits que un 
curs universitari en acabar un any 
escolar? Doncs sembla que sí d’acord 
amb la demanda de matriculacions 
en aquests cursos.

L’escola et garanteix alguna cosa 
que no complirà al final de la teva 
formació, és a dir, és una tècnica de 
màrqueting per convèncer-te d’estu-
diar amb ells.

En aquest sentit, un altre exem-
ple seria la típica frase que, si estu-
dies amb ells, els teus estudis, en 
una futura regulació, seran tinguts 
en compte perquè és una formació 
similar a la que ofereixen altres pa-
ïsos on la teràpia que imparteixen a 
la seva escola està regulada. Si et di-
uen això, que t’ho donin per escrit; 
ja veuràs com et posen excuses per 
no fer-ho!

No deixis guiar-te per falses pro-
meses! Tothom que et garanteixi re-
sultats com a professional, o aquella 
escola que sigui capaç d’enganyar-te 
dient-te que la seva formació és l’úni-
ca que serà tinguda en compte en una 
futura regulació, l’únic que fa és ju-
gar amb la teva il·lusió i amb la teva 
butxaca... perquè, a més, barates, el 
que es diu barates, no ho són aques-
tes formacions. 

Roberto San Antonio-Abad, President i 
responsable de Formació de COFENAT 

ESPAI PATROCINAT PER: COFENAT | www.cofenat.es
Associació Nacional de Professionals i Autònoms de les Teràpies Naturals 

https://www.cofenat.es/es/terapias-naturales.html
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SALUT

Gelea Reial i sistema immunitari
La Gelea Reial és una secreció de 

les abelles que serveix d’aliment de 
la mare o reina durant tota la vida, 
mentre que la resta d’obreres només 
la prenen durant els tres primers 
dies del seu estat de larves. Ambdós 
tipus d’abelles són genèticament 
idèntiques però presenten grans dife-
rències fisiològiques i funcionals. En 
la reina es dóna el seu desenvolupa-
ment més complet, que inclou una 
mida més gran, una gran fertilitat i 
una longevitat de fins a 5 anys. Per 
contra, les obreres viuen només 6-8 
setmanes i són estèrils. És la dieta a 
base de Gelea Reial la que marca la 
diferència.

Passa així perquè la composició 
nutricional de la Gelea Reial és ex-
traordinàriament rica en nutrients. 
Es compon d’aigua en un 60%, un 
15% de proteïnes, un 10% de fructo-
sa i sacarosa, un 6% d’àcids grassos, 
més una àmplia varietat de micronu-
trients com ara vitamines A i E, del 
grup B (tiamina, biotina, àcid fòlic...) i 
minerals com, calci, potassi, sodi, fer-

ro, zinc, manganès i coure, a més de 
polifenols, hormones i esterols.

Tenen efectes antimicrobians d’am-
pli espectre contra bacteris, fongs i lle-
vats i protegeixen les membranes cel-
lulars de l’oxidació. Per això, diversos 
estudis in vitro i en viu han demostrat que 
la Gelea Reial té activitat immunomo-
duladora, antioxidant, anticanceríge-

na, antimicrobiana, antiproliferativa, 
antiinflamatòria, antial·lergènica, hi-
pocolesterolèmica, hipotensora, des-
infectant i vasodilatadora.

Per tant, els suplements amb base 
de Gelea Reial es mostren eficaços per 
pujar les defenses i preparar l’organis-
me per a una millor resposta davant 
les afeccions virals dels canvis d’esta-

Pots adquirir tots aquests productes
als centres Herbolario Navarro i a

www.herbolarionavarro.es

ció i dels mesos freds, com ara refre-
dat comú, infeccions de repetició, grip 
o fins i tot, covid-19. Es mostra essen-
cialment reparadora en èpoques de 
cansament i fatiga corporal, com son 
convalescències. És un reconstituent 
natural de gran eficàcia, ajuda a obrir 
la gana i calma l’ansietat.

Es pren sempre en dejú. La fres-
ca ha de mantenir la cadena de fred 
i guardar-se a la nevera. Hi ha nom-
broses presentacions en ampolles o 
vials, combinada amb altres produc-
tes apícoles com mel i pròpolis, o bé 
amb altres potenciadors del sistema 
immunitari com l’equinàcia i diver-
ses vitamines. 

123rf Limited©antarts

www.gsebiovitaminas.es

TU ESCUDO INTERIOR
Las vitaminas y minerales con 

certificación orgánica de GSE apoyan
suavemente nuestro sistema 

inmunológico con el poder de las
plantas y pueden proteger nuestras

células del estrés oxidativo. 
Y solo  con materias primas naturales

de la mejor calidad ecológica.

El Labrador   C/Valle de Tobalina, 58 Nave D. 28021 Madrid
t. 91 798 71 15  e. info@ellabrador.es
www.ellabrador.es / b2b.ellabrador.es
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ESPAI PATROCINAT PER:
Herbolario Navarro | Casa Fundada en 1771 | www.herbolarionavarro.es

Mercedes Blasco, 
Nutricionista, Màster en Nutrició i salut  

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

https://www.herbolarionavarro.es/
https://www.herbolarionavarro.es/
https://gsebiovitaminas.es/
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L'OPINIÓ DE L'ESPECIALISTA Maribel Saíz Cayuela, Llicenciada en Ciències biològiques, 
PGD. Dietètica i nutrició | bio@bioecoactual.com

El pròpolis com a elecció primària  
per a les afeccions respiratòries

Ja sabeu que el pròpolis és una 
substància resinosa procedent del 
rusc que les abelles elaboren a partir 
de la recol·lecció de resines vegetals 
que traspuen diferents arbres i plan-
tes.

Conclusions recents d’estudis in vi-
tro, in vivo i assaigs clínics en humans 
han permès constatar-ne els beneficis 
i, degut a la solidesa de l’evidència 
clínica disponible, es pot dir que el 
pròpolis és eficaç per al tractament 
de les infeccions i simptomatologia 
associada relacionada amb el sistema 
respiratori.

Però com aconsegueix tenir 
aquests efectes antimicrobians 
i sobre les nostres defenses?

Doncs bé, el pròpolis té activi-
tats bactericides i antivírics. Desta-
ca per la seva capacitat d’inhibir la 
unió dels patògens virals i/o bacteri-
ans en interferir amb les proteïnes 

necessàries perquè aquests s’uneixin 
i entrin a les cèl·lules hoste, per la 
qual cosa actua de manera preventi-
va i pot també contribuir significa-
tivament a reduir la càrrega viral o 
bacteriana. Si a això sumem les seves 
propietats immunomoduladores, 

antioxidants i antiinflamatòries, 
podem dir que aquesta substància 
ens ajuda a modular les nostres de-
fenses per poder fer front a les infec-
cions i, gràcies a la seva gran capa-
citat antioxidant i antiinflamatòria, 
redueix la cascada oxidativa, prote-

gint les nostres cèl·lules del dany cel-
lular produït per la infecció.

La presa d’un bon pròpolis en el 
curs d’una infecció respiratòria, ja 
sigui viral o bacteriana, pot a més 
d’actuar davant de l’agent infecciós, 
contribuir a reparar la mucosa respi-
ratòria i, per tant, ens recuperarem 
amb més facilitat. En aquest sentit les 
dades científiques ens mostren que el 
pròpolis escurça la durada del refre-
dat comú.

Recentment s’ha demostrat tam-
bé que el pròpolis convé a les perso-
nes fumadores ja que és capaç d’ate-
nuar l’impacte negatiu del fum de la 
cigarreta, a través de promoure un 
ambient antiinflamatori als pulmons 
danyats pel fum i ajudant a restau-
rar les fibres elàstiques. induir l’ac-
tivació alternativa dels macròfags i 
diferents factors que contribueixen 
a reduir significativament l’activitat 
inflamatòria. 

123rf Limited©alexraths

180 ml 500 ml

intersalabs.com

SENT EL PODER DEL MILLOR PRÒPOLI EN SINERGIA AMB
 GEMMOTERÀPIA FITOTERÀPIA  AROMATERÀPIA

Descobreix el millor aliat per al  teu sistema respiratori.

És l’hora de
CONSTRUIR 
LES TEVES 
DEFENSES

de manera natural
PRÒPOLI GROSELLER NEGRE BAIES DE SAÜC RAVINTSARA

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

https://www.intersalabs.com/
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ELS ECO IMPRESCINDIBLES DE COSMÈTICA, CURA PERSONAL I LLAR

COSMÈTICA

AQUEST NADAL REGALA
COSMÈTICA ECOLÒGICA

ALL IN OIL

La gamma premium
de Taller Madreselva

www.tallermadreselva.com

GUANYADORS DELS ORGÀNICS CLEAN AWARDS

MILLOR REAFIRMANT MILLOR ANTIESTRIES

SET DE CURA DIARI EQUILIBRANT
CREMA I SÈRUM ECOLÒGIC

EQUILIBRA, TONIFICA I RENOVA

SET DE CURA DIARI REVITALITZANT
CREMA I SÈRUM ECOLÒGIC

REVITALITZA, REGENERA I REAFIRMA

SET DE CURA DIARI NUTRITIU
CREMA I SÈRUM ECOLÒGIC

NODREIX, SUAVITZA I PROTEGEIX

NEW

CAMES LLEUGERESSÈRUM CAPIL·LAR

SABÓ
Sabó líquid nadons i peces 
delicades, de Biobel

Sabó líquid d'oli de coco per a la 
neteja i cura de peces delicades, de 
nadons i pells sensibles/atòpiques 
a mà i màquina.

Enriquit amb extracte d'àloe vera, 
sense perfum ni al·lèrgens. Produc-
te 2 en 1, no cal afegir suavitzant.

Producció local i responsable. Ven-
da granel. Envasos RRR.

Certificats: Ecocert | Artesania C. 
Valenciana
Marca: Biobel | www.biobel.es
Empresa: Beltrán Hermanos, S.L.

Certificats: Vegan by The 
Vegetarian Society | Made Safe
Marca: Natracare 
www.natracare.com 
Distribució: Sakai, Sol Natural, 
Natureco, Natureplant

HIGIENE ÍNTIMA
Discos de lactància, 
de Natracare

Coixinets suaus i d'un sol ús, per-
fectament dissenyats per mante-
nir la pell i la roba seques entre les 
lactàncies.

Discos de lactància naturals i ama-
bles amb la pell sensible, reduei-
xen el contacte amb materials sin-
tètics, perfums i tints.

COMP. ALIMENTARIS
Royal Jelly Forte, 
de Physalis

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

Certificat: BioVidaSana
Marca: Taller Madreselva
www.tallermadreselva.com 
Empresa: Taller Madreselva, S.L. 

La gelea reial contribueix al rà-
pid creixement i a la llarga vida de 
l'abella reina (fins a 5 anys). Conté 
una alta dosi de gelea reial fresca i 
ecològica (2g per ampolla). Aquest 
complex també conté un extracte 
d’acerola i mel de flors d´origen eu-
ropeu. L’acerola és naturalment rica 
en vitamina C, que recolza el siste-
ma immunològic i contribueix a la 
reducció del cansament i la fatiga.

COSMÈTICA
Twin Pack Revitalitzant, 
de Taller Madreselva

El Twin Pack Revitalitzant inclou 
dos productes imprescindibles per 
a tractar els efectes de l'envelli-
ment, que aconsegueixen reparar 
el dany cel·lular i revertir arru-
gues, línies d'expressió, flacciditat, 
pell apagada i pell deshidratada.

Ajuda la teva pell a envellir millor 
amb aquest còctel d'actius 100% 
naturals i d'última generació.

COSMÈTICA

https://www.pielsana.es/
https://tallermadreselva.com/
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A les nostres mans hi 
ha la clau perquè es 
desenvolupi un tipus 
d’economia o una altra

COSMÈTICAMontse Escutia, 
Xarxa Ecoestètica

Nuria Alonso, 
Responsable Certificació BioVidaSana www.biovidasana.org | www.ecoestetica.org

Temps de solidaritat, cosmètica  
ecològica i local més que mai

Corren temps convulsos. Portem 
anys de crisi rere crisi. Algunes ines-
perades, com la pandèmia de Covid; 
altres anunciades, com la crisi climà-
tica. Una guerra a les portes d’Europa 
és una lliçó pràctica d’una cosa que 
ja fa temps que s’anuncia: som exces-
sivament dependents del que ve de 
fora. La globalització ha tingut coses 
positives, però se’ns ha anat de les 
mans. Hem donat barra lliure a un 
mercat molt ambiciós amb enormes 
repercussions socials i ambientals.

També fa temps que ens diuen que 
les persones consumidores tenim un 
poder enorme. A les nostres mans 
hi ha la clau perquè es desenvolupi 
un tipus d’economia o una altra. I 
segurament hi ha molta raó en això. 
Quanta injustícia, contaminació i de-
sequilibri hi ha darrere una crema fa-
cial que es ven a una gran superfície 
i costa 5€? I al contrari, quanta gene-
ració d’ocupació de qualitat, suport a 
pagesos ecològics i desenvolupament 
econòmic local hi ha en una crema 
que es fabrica aquí i costa 25€?

Són moments difícils per a mol-
tes persones. Haurem de consumir 
menys, no només per motius econò-
mics, sinó per motius ambientals. El 
nostre planeta ja no dóna per més. 
Però també haurem de consumir mi-
llor, solidaritzar-nos i donar suport a 
aquelles iniciatives que ens conduei-
xen a un món millor. Per això recor-

darem perquè consumir cosmètica 
ecològica i natural és la millor aposta:

• Els ingredients són d’origen natu-
ral. Per això ens garanteix que no 
donem suport a la indústria petro-
química que és contaminant a més 
del seu fort impacte sobre el canvi 
climàtic.

• Si els ingredients són ecològics, do-
nem suport a un sistema de produc-
ció que respecta el medi ambient i 
evita el despoblament de les zones 
rurals. Alguns ingredients s’obte-
nen de subproductes de l’agricultu-
ra i, per tant, afavoreixen l’econo-
mia circular.

• Només es permet un percentatge 
reduït d’ingredients d’origen quí-

mic i només si provenen de l’ano-
menada química verda, és a dir, aque-
lla en què es garanteix un impacte 
ambiental mínim.

• No utilitza ingredients transgè-
nics. La soja i el blat de moro són 
una font important de matèria 
primera per a la indústria cosmè-
tica. El cultiu de soja transgènica a 
països com Brasil i Argentina està 
relacionat amb la destrucció de 

grans superfícies de selva amazòni-
ca i amb greus problemes de salut 
de les poblacions que viuen envol-
tades d’aquests cultius sotmesos a 
tractaments herbicides constants.

• No utilitza nanotecnologia. No hi 
ha prou estudis científics que demos-
trin la seva innocuïtat a llarg termini 
per als ecosistemes on arriben a tra-
vés de l’aigua de les nostres dutxes.

Però, a més, podem afegir molts al-
tres aspectes que faran que la nostra 
compra sigui encara més sostenible, 
com ara que l’empresa sigui local, 
que redueixi els envasos, que doni 
suport a col·lectius desafavorits. 
El desenvolupament del sector de la 
cosmètica econatural aquests darrers 
anys ens permet escollir entre una 
àmplia gamma de propostes i segur 
que podem trobar aquella que s’adapti 
millor a les nostres preferències.

Finalment, atès que estem en 
temps convulsos i com diu la dita “a 
riu regirat, guany de pescadors”, no 
deixem de denunciar que hi ha mol-
tes empreses aprofitant-se per vendre 
com a ecològica, cosmètica que no ho 
és, o que no ha estat correctament 
verificada. Per això, una vegada més 
recomanar triar sempre cosmètica 
certificada per una entitat reconegu-
da. En aquest riu regirat, fins i tot els 
segells de qualitat es venen barats per 
a benefici d’uns quants. 

123rf Limited©slena. Cosmètica local

La certificació que garanteix la màxima qualitat de la teva cosmètica
BIOVIDASANA COSMÈTICA ECONATURAL

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

Amb la garantia de l’ Associació Vida Sana

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)

La cosmètica BioVidaSana 
està certificada per bio.inspecta

Per a cosmètica certificada 
BioVidaSana sense ingredients 

d’origen animal

Per a empreses amb un 80% 
dels seus productes a la 

categoria I. No produeixen 
cosmètica convencional.

ASSOCIACIÓVIDASANA

CERTIFICADORA

https://ecoestetica.org/
https://www.biovidasana.org/
https://www.biovidasana.org/
https://ecoestetica.org/
https://www.biovidasana.org/


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

40 B I O E C O  A C T U A L
Novembre 2022 - Núm 108

L’ENTREVISTA Oriol Urrutia, Co-Editor i Politòleg 
comunicacion@bioecoactual.com

A vegades, ens falta 
ser un punt més crítics, 

curiosos i anar  
una mica més enllà

Eva Roger: “La nutrició està sempre  
al centre de la producció”

Cada cop dediquem menys temps 
a cuinar i és una pena. Totes tres pro-
teïnes donen joc per tenir plats excel-
lents i boníssims. S’ha de perdre la 
por i posar-se a cuinar i a provar. Si la 
gent veiés com es fan aquests produc-
tes, n’hi hauria molts més que s’ani-
marien a consumir-los. A vegades, 
ens falta ser un punt més crítics, curi-
osos i anar una mica més enllà, saber 
què hi ha darrere de cada producte.

No tots els productes plant-based 
són de qualitat nutricional. Com 
distingir-los?

Educació. Al currículum escolar 
estaria molt bé incloure una part 
de nutrició i alimentació perquè els 
nens entenguessin que és convenient 
ser crítics a l’hora de comprar i esco-
llir de manera conscient.

També saber què s’ha de mirar per 
decidir si es compra un producte o no: 
els ingredients, l’origen del producte, 
si els ingredients estan justificats... 
És important la certificació ecològica 
perquè garanteix que el producte, els 
ingredients i les matèries primeres 
no estan manipulades genèticament, 
que en el cultiu no s’han utilitzat pes-
ticides o adobs químics.

I comunicació. Hi ha molta con-
fusió amb termes com sostenibilitat, 
proximitat, ecològic... Tot es posa 
dins el mateix sac, però hi ha molts 

Eva Roger va néixer a Castellterçol 
l’any 1969. Va estudiar Ciències de la 
Informació, però sempre ha treballat en 
el món de l’alimentació ecològica i la 
proteïna vegetal. Des del juliol del 2018 
és Directora Comercial de Midsona 
Iberia – Vegetalia & Happy Bio, una de 
les empreses pioneres i de referència 
de l’alimentació ecològica a Espanya.

Des de la seva fundació l’any 1986, 
Vegetalia ha produït aliments ecològics 
i vegetarians d’alta qualitat a la seva fà-
brica de Castellcir. Part del grup suec 
Midsona AB i amb un equip de més de 
110 treballadors, Vegetalia és actual-
ment una de les principals productores 
de tempeh, tofu i seitan a Europa. 

Tofu, tempeh i seitan. Les pro-
teïnes vegetals són una eina per 
transformar el sistema alimentari?

Amb el tofu, el seitan i el tempeh 
tenim tres bàsics en l’alimentació ve-
getal. Són aliments elaborats a partir 
de cereals i llegums, molt versàtils, 
molt diferents entre ells, però molt 
interessants nutricionalment parlant. 

Són proteïnes vegetals completes, no 
tenen colesterol, tenen menys greixos 
saturats, en comparació amb la carn... 
Estem parlant d’uns aliments interes-
sants, de textures diferents, que ens 
permeten tenir una variabilitat en la 
dieta. I en ser d’origen vegetal, ajuden 
a la sostenibilitat, que cada vegada és 
més important a escala mundial.

Sabem que consumir menys carn, 
menys proteïna animal, és molt inte-
ressant tant en l’aspecte nutricional i 
de salut (en general, pequem d’un ex-
cés de proteïnes d’origen animal a la 
nostra dieta) i en l’àmbit de sostenibi-
litat, perquè tenir proteïna animal en 
els volums que faran falta en un futur 
tal com està evolucionant la població 
mundial, és inviable.

Sou referents en producció de 
tempeh. És la proteïna estrella?

És un producte del qual estem 
molt orgullosos, també del seitan i 
del tofu, perquè són molt complexes 
d’elaborar. El tempeh i el seitan els 
fabriquem igual que el primer dia, 
amb processos absolutament artesa-
nals. Hi ha un esforç important al 
darrere, una expertesa, per això són 
les joies de la corona. Tots són rics en 
proteïnes completes i no tenen cap 
carència en aminoàcids essencials.

Com arribar al consumidor que 
no consumeix proteïna vegetal?

HIGIENE ÍNTIMA

matisos. Si ets consumidor i vols evi-
tar una marca que fa greenwashing o 
veganwashing, mira les etiquetes, els 
ingredients, el certificat i intenta sa-
ber què hi ha darrere de l’empresa.

Malgrat el boom del consum de 
les carns vegetals, sou de les poques 
empreses espanyoles productores.

Un negoci complex com el nostre 
fa que no sigui la millor de les inver-
sions per a molts. Per a nosaltres, 
forma part del nostre ADN i no ens 
plantegem una altra cosa, és el que 
hem fet tota la vida i és la base de la 
nostra activitat industrial.

Si no tens un equip d’I+D que de-
senvolupi productes nous contínua-
ment, és molt fàcil que acabis desapa-
reixent del mercat. Sempre hem anat 
innovant. Continuarem sent una mar-
ca vegetariana. La nutrició està sem-
pre al centre de la nostra producció.

L’evolució que hi ha hagut a Vegeta-
lia és l’evolució general que ha viscut el 
sector ecològic. Formar part d’un gran 
grup et dona oportunitats de fabricar 
per altres empreses del grup, compar-
tir coneixement i experiències. 

https://www.natracare.com/es/



