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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

A Espanya, més de la meitat de 
persones (55%) tenen sobrepès, amb 
el cost personal, social i sanitari que 
això suposa. Tothom està d’acord 
amb la necessitat de prendre mesures 
urgents, i de moment llegim que el 
govern prohibirà els influencers publi-
citar aliments mentre preparen una 
llei. Podem fer alguna cosa més?

Un problema creixent

Altres països, com Portugal, Norue-
ga o la Gran Bretanya tenen una re-
gulació per limitar la comercialització 
d’aliments i begudes poc saludables 
als infants i adolescents. “Es tracta 
d’un grup de consumidors vulnera-
bles, i el govern té l’obligació de prote-
gir-los davant de la publicitat”, s’afir-
ma en una nota de premsa oficial.

Fins ara, aquestes qüestions havi-
en estat regulades entre el Ministerio 
de Consum i l’Agència Espanyola de 
Seguretat Alimentària (Aesan) amb 
l’objectiu de «reduir la pressió de ven-
da sobre població infantil i millorar 
la qualitat i el contingut de tota mena 
d’anuncis d’aliments i begudes adre-
çats a menors». Tot i això, fins ara no 
han tingut gaire encert: el 40,6% dels 
nens d’entre 6 i 9 anys tenen excés de 
pes o sobrepès.

Com diem, la xifra total de perso-
nes amb excés de pes supera a Espa-
nya el 55%, mentre que si ens fixem 
en altres països veurem que Noruega 

és un dels pocs llocs on les xifres han 
retrocedit al 25%. Com ho han acon-
seguit?

Sense «calories buides». 
L’exemple dels noruecs

A Noruega les begudes ensucrades 
són caríssimes, pels impostos que les 
graven (tot i que recentment les han 
baixat una mica, en una mesura acor-
dada amb la indústria alimentària). I 
el preu d’una hamburguesa Big Mac 
és el segon més car del món, darrere 
de Suïssa. Entre el 2000 i el 2018, han 
aconseguit reduir la ingesta de sucre 
per habitant, passant dels 43 kg que 

El que mengen els nostres fills
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A Noruega  
es promociona 
l’alletament matern, 
l’augment de la 
ingesta de fruites, 
verdures, hortalisses 
i aliments integrals

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

Es prepara la futura llei sobre la publicitat  
d’aliments i begudes infantils

https://www.raabvitalfood.de/es/
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ALIMENTACIÓ EL PRODUCTE DEL MES

Recomanat per

www.masterorganic.es

Certificat:

Marca:

Empresa:

Ecològic (Euro Fulla)

Aneto 
www.caldoaneto.com 

Aneto Natural, S.L.U.

es consumien per any als 23 kg. Un 
gran èxit.

La política nutricional noruega 
es basa a col·laborar estretament 
amb la indústria alimentària, que 
allà és força responsable. Hi ha una 
dura legislació que controla la publi-
citat adreçada al públic infantil i pe-
riòdicament llancen potents campa-
nyes de comunicació i educació.

La fórmula nòrdica no és perfec-
ta, però sí molt ambiciosa. Cal tenir 
en compte que van començar amb 
aquesta sensibilització el 1974, amb 
l’adopció d’una política alimentària. 
Van posar cada cop més atenció a la 
promoció d’una dieta saludable, que 
específicament aconsellava una re-
ducció en la ingesta d’àcids grassos 
saturats, sucre i sal, així com l’aug-
ment del consum de fruites, verdu-
res, cereals integrals (i peix).

Diverses dècades  
d’avantatge

Vint anys després, amb motiu de 
l’elaboració el 2002 d’un llibre blanc 
sobre la salut pública, van observar 
que el sobrepès i l’obesitat –així com 
les malalties cardiovasculars, el càn-
cer i la diabetis– eren els principals 
reptes sanitaris. I van establir una es-
tratègia que ha estat essencial a l’ho-
ra de fer les accions de prevenció de 
l’obesitat.

Així, doncs, es promociona la 
lactància materna, i a les escoles, i 
entre nens i joves, l’augment de la 
ingesta de fruites, verdures, hortalis-
ses i aliments integrals. Es fomenta 
l’aigua com a beguda principal, jun-
tament amb una dràstica reducció 

de greixos, productes carnis grassos 
i lactis –allà es consumeixen en ex-
cés–, sal i sucre. Això inclou les be-
gudes ensucrades, les llaminadures, 
dolços i aperitius.

El Govern noruec restringeix tota 
la publicitat dirigida específicament 
als menors des del 1992. I el 2013, la 
indústria alimentària va acordar una 
prohibició autoregulada del màrque-
ting en aliments i begudes ensucra-
des destinats als nens menors de 13 
anys.

Alguns experts en nutrició consi-
deren que aquesta normativa es po-
dria millorar, per exemple, pujant 
el límit d’edat (18 anys) i estenent la 
regulació al màrqueting dels envasos. 
Però, tot i així, ha tingut un fort im-
pacte i s’ha reduït la comercialització 
d’aliments i begudes poc saludables 
per als nens. Tenen menys «menjar 
escombraries».

La cuina a l’escola

Es posa èmfasi en el consum de 
baies del bosc, cereals integrals –que 
s’hi conreen localment–, i aliments 
vegetals en general. A l’inici es van 
centrar en el pa de sègol, el nap, la 
col (i el bacallà, en els no vegetari-
ans). En general, la seva dieta es basa 
també en la sostenibilitat.

Noruega és un país amb un alt 
nivell de vida, però també amb una 
pràctica d’exercici físic destacada. I 
van ser dels primers països a desco-
brir la relació entre pobresa i obesitat.

Què fer aquí?

Mentrestant, a Espanya encara es 
qüestiona l’impost sobre les begudes 
ensucrades. I, segons el darrer estudi 
elaborat per Aesan, el 76,2% dels es-
colars hauria de millorar la qualitat 
de la seva alimentació.

Al Ministerio de Consum 
asseguren que a l’esborrany 
de la futura llei «s’ha optat per 
un marc regulador mínim per 
seguir les recomanacions dels 
organismes internacionals i as-
similar la normativa espanyola 
a la de països on ja s’hi aplica 
alguna regulació».

Limitar i reduir l’exposició 
del públic infantil a la publici-
tat relacionada amb aliments i 
begudes poc saludables pot ser 
un pas important si finalment 
aconsegueix despertar un res-
sò a la societat. Hi ha una ne-
cessitat inajornable que una 
gran majoria de persones in-
trodueixin canvis responsa-
bles a l’alimentació.

L’estalvi en salut s’ho val 
de sobres, per això l’esforç en 
totes les pantalles i suports (te-
levisió, canals i plataformes, 
streaming, pàgines web, xarxes 
socials) ha de ser enorme i de 
debò. Hauria d’implicar totes 
les capes socials. És més impor-
tant que tot allò que s’arriba a 
menjar de més. 

123rfLimited©iordani

Limitar i reduir 
l’exposició del 
públic infantil 
a la publicitat 
relacionada amb 
aliments i begudes 
poc saludables pot 
ser un pas important 
si finalment 
aconsegueix 
despertar un ressò  
a la societat

Segons el  
darrer estudi 
elaborat per 
Aesan, el 
76,2% dels 
escolars hauria 
de millorar la 
qualitat de la 
seva alimentació

Caldo natural ecològic 
de verdures suau, 
d’Aneto Natural

El primer caldo ecològic sense al-
lèrgens ni sal afegida, ideal per al 
consum infantil i geriàtric.

Per a aquest caldo, Aneto selecci-
ona les verdures ecològiques més 
suaus i fàcilment digeribles. Les 
cou a foc lent durant més de 3 
hores sense afegir sal, i amb una 
mica d’alga wakame per donar-li 
el sabor més gran, un producte 
d’origen marí natural amb menor 
contingut en sodi que la sal.

Perquè només hi ha una mane-
ra de fer caldo natural de debò: 
com ho faries a casa, com ho fan 
a Aneto.

https://www.masterorganic.es/
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Els bolets terapèutics són fongs 
que s’utilitzen a tot el món per les 
seves propietats per guarir o mitigar 
malalties. Els fongs són un regne in-
dependent del vegetal i de l’animal, 
amb característiques pròpies. Si bé 
els bolets no es desplacen, com els 
vegetals, les hifes o rizomes sí que 
s’expandeixen, i també les espores. 
No fan la fotosíntesi, sinó que respi-
ren com els animals i s’alimenten de 
matèria orgànica.

En el procés de nutrició gene-
ren elements bioactius amb altes 
propietats terapèutiques. La seva 
estructura no està formada per cel-
lulosa, com als vegetals, sinó que els 
seus polisacàrids contenen quitina i 
estan lligats a proteïnes, formant pro-
teoglucans, uns compostos que afavo-
reixen el sistema immunitari.

Es troben referències del seu ús 
ancestral a tots els continents. Més 
concretament, el seu ús forma part 
de la Medicina Tradicional Xinesa, 
amb un primer registre al tractat 

hospitals com a coadjuvants en trac-
taments mèdics. Tot i això, l’ús més 
habitual és com a complements nu-
tricionals, generalment preventius. 
Es troben en forma d’extractes lí-
quids, pastilles i càpsules, a botigues 
especialitzades, herbolaris, farmàcies 
i per internet. És convenient utilitzar 
sempre marques fiables, que oferei-
xin extractes ecològics i amb garan-
ties sanitàries i de qualitat, per evitar 
fraus. A causa de les seves propietats 
farmacològiques, el seu ús com a nu-
tracèutics hauria d’estar avalat per 
personal sanitari, ja que gràcies a la 
seva efectivitat poden interactuar 
amb altres medicaments.

Principals bolets terapèutics

• Chaga. És un bolet del nord de 
Rússia, els països escandinaus i la 
Xina. Sorgeix com a paràsit dels 
bedolls. S’usa per a malalties cardí-
aques i processos oncològics. És an-
tiinflamatòria i neuroprotectora.

• Xampinyó del sol. D’origen bra-
siler, és un bon immunoregulador 
per a patologies autoimmunes i 
al·lèrgies. És depuratiu i hipoglu-
cemiant. Coadjuvant en tumors.

• Chorei. És diürètic i activa el 
drenatge limfàtic i la depuració. 
S’usa per a infeccions bacterianes 
del tracte urinari com la cistitis 
i contra malalties de transmissió 
sexual.

• Cua de gall dindi. D’aquest bonic 
bolet s’extreuen extractes regis-
trats per la seva valuosa acció anti-
cancerígena, com el PSP i el PSV, 
usats respectivament a hospitals 
de la Xina i del Japó. Té propietats 
antioxidants, antitumorals i esti-
mulació del sistema immune.

Bolets terapèutics

remunten, sens dubte, a la Prehistò-
ria. Entre les línies de recerca destaca 
la seva acció com a agents antimi-
crobians, antioxidants, moduladors 
del sistema immune, antiinflama-
toris i antitumorals. Se'n analitzen 
les possibilitats terapèutiques sobre 
malalties neurodegeneratives i sobre 
problemes cardiovasculars, obesitat, 
diabetis i problemes hepàtics.

Els resultats són prometedors, i 
actualment ja s’han aïllat alguns dels 
seus components i s’estan usant en 

de fitoteràpia Pen Tsa King, que des-
crivia les seves propietats fa més 
de 2.000 anys, així com en tractats 
posteriors.

Els estudis científics s’estan mul-
tiplicant en les darreres dècades per 
oferir veracitat i reconeixement a 
uns coneixements ancestrals que es 

123rfLimited©jee1999. Cordyceps militaris, excel·lent antioxidant

És convenient 
utilitzar sempre 
marques fiables, que 
ofereixin extractes 
ecològics i amb 
garanties sanitàries 
i de qualitat

Mercedes Blasco, 
Nutricionista, Màster en Nutrició i salut  

ALIMENTACIÓ

123rfLimited©kupparock. Flammulina velutipes (enoki), amb propietats antitumorals
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• Bolet de tinta. És un gran hipo-
glucemiant, que s’utilitza com a 
coadjuvant a la diabetis. Gràcies a 
les sals de vanadi, que tenen una 
composició similar a la insulina, 
ajuda a regular els nivells de glu-
cosa. Protegeix el pàncrees.

• Cordyceps. És un gran energit-
zant que incrementa el rendi-
ment a les activitats esportives 
i disminueix la fatiga. Regula les 
hormones sexuals masculines i fe-
menines. És antioxidant, alenteix 
l’envelliment i l’aparició de malal-
ties degeneratives.

• Enokitake. S’han aïllat diverses 
proteïnes bioactives com ara la 
FIP-Five, amb propietats antitu-
morals. Protector cardiovascular, 
gràcies als seus polifenols que re-
dueixen el colesterol total, els tri-
glicèrids plasmàtics i la hiperten-
sió arterial.

• Orella de Judes. La seva acció 
antioxidant estimula el sistema 
immune i genera funcions antiin-
flamatòries. Protegeix el sistema 
coronari i arterial. Afavoreix la 

recuperació de les malalties hepà-
tiques.

• Maitake. Destaca per les fracci-
ons MD i MX. La primera és im-
munoreguladora, i s’utilitza com 
a antiviral i en tractaments onco-
lògics. La segona s’utilitza contra 
tots els aspectes de la síndrome 
metabòlica, com ara pressió ar-
terial alta, diabetis, obesitat i 
hiperlipèmia.

BARNHOUSE.ES
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QUALITAT
Els nostres forners i les nostres forneres fan el teu 
Krunchy de Barnhouse amb molt d’amor i passió. 

Només amb ingredients ecològics de la millor qualitat 
i escollits amb molta cura com, per exemple, els 

flocs de civada i espelta de la nostra regió.  

Així pots gaudir del millor musli cruixent ecològic!

we-care-siegel.org

• Cabellera de lleó. És caracterís-
tic com a protector neuronal, ja 
que estimula la regeneració de les 
cèl·lules nervioses i la remielinit-
zació de les neurones. Millora les 
funcions cognitives i afavoreix la 
plasticitat cerebral. És prebiòtic i 
protector gastrointestinal.

• Messima. Posseeix compostos com 
el Hispolón, amb propietats antiinfla-
matòries, antioxidants i antitumo-

rals. S’usa a Corea com a coadjuvant 
oncològic. Té efectes hipoglucemi-
ants i hepatoprotectors.

• Reishi. Potencia la salut global 
mitjançant l’activació immune 
preventiva. La seva funció antioxi-
dant actua com a fre de malalties 
cròniques i degeneratives. Entre 
les seves múltiples propietats res-
salten la de ser antiinflamatori, 
antitumoral, antiviral, antial·lèr-
gic, cardi i hepatoprotector, anti-
diabètic i antidepressiu.

• Shiitake. Gràcies al seu principi 
Lentinano, es fa servir al Japó per 
a tractaments anticancerígens. És 
cardioprotector, ja que redueix 
el colesterol i els triglicèrids a la 
sang. Estimula les defenses davant 
d’infeccions microbianes i cèl·lu-
les tumorals. És regulador hormo-
nal, recalcificador i prebiòtic.

• Bolet d’esca. És un gran antiin-
flamatori, té propietats com a hi-
poglucemiant, perquè redueix els 
nivells de glucosa. Actua com a 
antimicrobià, antioxidant i antitu-
moral. 

123rfLimited©ximichnatali. Inonotus Obliquus (Chaga), antiinflamatori

https://barnhouse.de/en/organic-crunchy-muesli/
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Amb el seu 
superpoder,  
la fotosíntesi,  
les algues marines 
han estat enriquint 
els oceans i 
l’atmosfera terrestre 
amb oxigen  
durant milers  
de milions d’anys

Si el valor nutricional d’un pro-
ducte alimentari depengués de quant 
de temps fa que existeix, les algues 
serien invencibles: a part dels bacte-
ris, es troben entre les formes de vida 
més antigues de la Terra. I van tenir 
un paper important en fer habitable 
el nostre planeta: amb el seu super-
poder, la fotosíntesi, les algues ma-
rines han estat enriquint els oceans i 
l’atmosfera terrestre amb oxigen du-
rant milers de milions d’anys.

Encara avui, produeixen la meitat 
de l’oxigen que inhalem, alhora que 
capturen de manera eficient el CO2. 
A més, les anàlisis nutricionals de-
mostren que les algues són riques 
en vitamines, minerals, proteïnes i 
fibra, però baixes en calories.

Quin gust tenen les algues?

Les algues solen estar disponibles 
en flocs o en tires seques. De tal ma-
nera, son fàcils de transportar i tenen 

una vida útil relativament llarga. Les 
algues verdes, com l’enciam de mar, 
sovint se serveixen crues i tenen un 
gust una mica àcid. L’alga verme-
lla asiàtica nori, que alguns poden 
conèixer com les làmines fosques 
que mantenen el sushi junt, també 
pot servir com a topping per a ama-

nides o sopes. La seva homòloga eu-
ropea, la dulse, posa accents bonics 
de color porpra a qualsevol plat salat. 
Sense cuinar, és un snack deliciós; 
rostida, desplega una aroma lleuger 
a nous.

Entre les algues marrons, la suau i 
dolça arame és un bon començament 
per als novells. Més forta de gust i 
com a amanida cruixent i verda, és 
la wakame, que també és un dels in-
gredients clau de les sopes de miso. 
Els espaguetis de mar tenen un gust 
lleugerament picant, semblant a les 
mongetes. I l’hijiki negre sorprèn 
amb una intensa aroma de peix i una 
delicada nota d’anís.

Les algues són
sempre saludables?

Les algues s’han de consumir amb 
prudència. Especialment les algues 
marrons, ja que poden contenir molt 
iode. Quantitats massa altes d’aquest 
micronutrient poden alterar la funció 

123rfLimited©karsol. Makizushi sushi i wasabi maki

Tendència-Aliments del mar:  
saludables i ecològics?

de la glàndula tiroide i provocar pal-
pitacions, hipertensió i nerviosisme.

La Societat Alemanya de Nutrició 
recomana consumir no més de 200 
micrograms al dia. Un remull i un 
rentat exhaustius ja poden reduir 
significativament el seu contingut de 
iode. A més dels seus beneficis per a 
la salut, les algues també poden con-
tenir toxines ambientals. Depenent 
d’on creixin, poden filtrar conta-
minants i metalls pesants com el 
plom, el cadmi o el mercuri de l’ai-
gua de mar. Per evitar que aquestes 
substàncies acabin als nostres plats, 
és especialment important una bona 
qualitat de l’aigua i anàlisis exhausti-
ves de qualitat.

Les algues ecològiques 
són millors?

Degut a la seva creixent popula-
ritat com a aliment, només un petit 
percentatge d’algues encara prové 
de la recollida silvestre. La majoria 
d’algues es conreen a les zones cos-
taneres amb cordes o xarxes. Tot el 
que necessiten per prosperar és llum, 
diòxid de carboni i nutrients com el 
nitrogen i el fòsfor.

Per tant, és un producte ecològic 
ideal que no requereix ús de produc-
tes químics. Els productors d’algues 
marines que compleixen les nor-
mes ecològiques de la UE sobre la 
recollida i el cultiu salvatge d’al-
gues redueixen tant els perills per 
a la salut com els danys als ecosis-
temes marins.

Els criteris de l’associació ecològi-
ca Naturland són encara més estric-
tes: no només inclouen especificaci-
ons clares sobre la qualitat de l’aigua 
i les tècniques de recol·lecció, sinó 
que també cobreixen aspectes soci-
als. Actualment, les algues certifi-
cades Naturland es cultiven a Fran-
ça i Espanya. 
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Ina Hiester,  
Periodista| mail@organic-matters.de

Un remull i un 
rentat exhaustius 
ja poden reduir 
significativament 
el seu contingut 
de iode

https://biocibus.bio/?page_id=75
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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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https://www.biofach.de/en
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Les farines ecològiques (II)
La veritable farina de blat integral 

ecològic ha de reposar uns 15 dies 
a l’estiu i uns dos mesos a l’hivern 
abans de la panificació, però si aquest 
temps es prolonga massa, apareixe-
ran teranyines i altres paràsits, un 
senyal inequívoc que ens trobem da-
vant d’un element “viu”.

La farina del blat integral

Es pot obtenir un bon pa integral 
amb la farina a un 80-82% de mol-
ta, en comptes de la que s’obté a un 
60% (la farina “blanca”). Ara bé, com 
hem dit, el primer que fan les indús-
tries farineres és treure el germen al 
gra, per obtenir així una prolongada 
conservació, entre altres motius. Per 

això, aquell pa de fleques fet de fari-
na blanca barrejada amb segó no pot 
merèixer el nom de “pa integral”, 
perquè no ho és: no conté el valuós 
germen. Però tornem a la farina.

Què passa amb la farina del blat?

Des del punt de vista de la salut, 
i si no hi ha trastorns com el de la 
celiaquia (intolerància al gluten de 
cereals com blat, civada, ordi o sègol), 

123rfLimited©summertime72. Llavors d’espelta en un molí de farina

podrem optar per una bona diversitat 
de farines integrals. Preferirem una 
bona farina d’espelta, de sègol o de ci-
vada, que una farina de blat de moro, 
o de cereals provinents de regions a
milers de quilòmetres d’on vivim.

I el blat, el nostre cereal per excel-
lència? En realitat, quan parlem de 
farina de blat, no ens podem referir 
a “blats” de llavors tan manipulades 
per l’enginyeria genètica que no me-

Anzeige_iChoc_BioEco_Actual_11_22_KA_255x160+3mm_01.indd   3Anzeige_iChoc_BioEco_Actual_11_22_KA_255x160+3mm_01.indd   3 07.11.2022   17:07:1307.11.2022   17:07:13

reixen ni el nom. En tot cas, i com 
vam fer al número anterior, repassa-
rem unes quantes farines obtingu-
des amb llavors de qualitat, totes 
elles integrals o semi integrals, pro-
cedents de l’agricultura ecològica.

Abans que els enginyers genètics li 
posessin les mans a sobre, el blat crei-
xia en diverses condicions ambientals, 
des dels climes mediterranis a les regi-
ons muntanyenques de l’Himàlaia, a 
4.000 metres sobre el nivell del mar. I 
des de Noruega a Argentina. Uns 250 
milions d’hectàrees cultivades a tot el 
món, més que tota la superfície d’Eu-
ropa occidental. Fa uns quants milers 
d’anys, el primer blat silvestre i des-
prés cultivat va ser l’einkorn, que 
avui està buscadíssim en tots els bancs 
de llavors i tenia 14 cromosomes. Avui 
el blat comú en té 42.

La història del que ha passat genè-
ticament amb el blat en els últims 50 
anys és esgarrifosa: ja hi ha estudis que 
el consideren responsable –juntament 
amb la introducció massa primerenca 

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

ALIMENTACIÓ

La història del que ha 
passat genèticament 
amb el blat en els últims 
50 anys és esgarrifosa

https://ichoc.de/sorteo/
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de les farinetes de cereals als nadons– 
de tantíssims casos d’intoleràncies i 
al·lèrgies al gluten de blat.

Farina d’espelta integral

Per això la farina d’espelta o escan-
da (Triticum espelta) és una millor elec-
ció. Es tracta d’una de les varietats de 
blat més antigues i, encara que con-
tenen proteïna (gluten), la llavor an-
cestral ha arribat gairebé intacta fins 
als nostres dies i gairebé no produeix 
intoleràncies. És una llavor vigorosa 
com la del kamut-blat khorasà (totes 
dues són també una mica més cares) i 
resulta ideal per a persones amb l’es-
tómac delicat o que vulguin mimar la 
seva salut.

Farina de sègol integral

El sègol pot cultivar-se en terres 
més àrides i menys riques en nutri-
ents i amb temperatures força fredes. 
Dóna al pa un to més fosc, acostuma 
a tenir menys gluten i és més ric en 
fibra. El seu sabor contrasta amb la 
farina de blat integral, però com-
binen molt bé, i també amb l’espelta: 
en tots dos casos dóna uns pans mag-

nífics. Amb el dur gra de sègol s’obte-
nen també excel·lents flocs.

La farina d’arròs integral

És una farina sense gluten, més 
lleugera i amb molts usos a la cuina 
(als arrebossats, o per espessir salses i 
guisats). Té un alt contingut en mine-
rals (calci, ferro) i vitamines (niacina, 
vitamina D, tiamina i riboflavina). És 
recomanable per a tothom, i especi-
alment per a les persones celíaques, 
hipertenses, diabètiques o amb pro-

blemes cardiovasculars. Les persones 
que segueixin un règim baix en calo-
ries han de tenir en compte que 125 
g de farina d’arròs tenen 178 calories 
més que si és de blat.

Farina de cigró

La farina de cigró és una opció 
òptima si cal eliminar el gluten de la 
dieta, ja que substitueix a la perfec-
ció la farina de blat. Posseeix una in-
finitat d’aplicacions i és un excel·lent 
substitut de l’ou per a vegans, tant en 

ALIMENTACIÓ

només hi ha una manera de fer 
un caldo natural i ecològic

COM A PROVEIDOR
DE VERDURES
PREFERENT

COM A PROVEIDOR
DE VERDURES
PREFERENT

COM A PROVEIDOR
DE VERDURES
PREFERENT

I ARA, EL CALDO 
DE CARXOFA I PASTANAGA 

EN ENVÀS INDIVIDUAL!

I ARA, EL CALDO 
DE CARXOFA I PASTANAGA 

EN ENVÀS INDIVIDUAL!

I ARA, EL CALDO 
DE CARXOFA I PASTANAGA 

EN ENVÀS INDIVIDUAL!

123rfLimited©chandlervid85. Farina de cigró

pastissos i truites (excepte la truita 
francesa) com en rebosteria.

Farina de farro

El farro (Triticum dicoccum) va ser un 
dels primers cereals bàsics de la his-
tòria. Originari d’Egipte, és el primer 
blat salvatge cultivat per l’home fa 
més de 12.000 anys. I a l’antiga Grè-
cia i Roma, el farro era utilitzat per a 
l’elaboració del pa, per això la paraula 
italiana farina: farina també en català. 
Conté més volum d’aminoàcids i avui 
el podem trobar sobretot per elabo-
rar la pasta fresca.

Farina de foni

El foni és un cereal africà gairebé 
oblidat que atresora unes propietats 
nutricionals molt valuoses. A més, no 
té gluten i madura molt ràpid. Consi-
derat com un dels cereals més antics 
del món, va ser l’aliment principal de 
la dieta africana, i era tan important 
que es reservava per als caps de les 
tribus i es donava com a dot als ca-
saments i festes. Avui es coneix bé el 
perfil d’aminoàcids superior al de la 
proteïna d’ou. 

https://www.caldoaneto.com/ca
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MENJAR I CRÉIXER Estela Nieto, Psicòloga, Màster en psicopatologia i salut,  
i especialista en psiconutrició | www.nutricionesencial.es

Iván Iglesias,
Xef i professor de cuina vegana

El calci vegetal i els nens
El calci té gran importància en 

moltes reaccions i funcions del nostre 
organisme, però n’hi ha una que ens 
preocupa especialment, la correcta 
formació i desenvolupament dels os-
sos. En el cas dels nens i adolescents, 
els seus requeriments són superiors, 
per la qual cosa és clau que el calci que 
necessita el seu organisme provingui 
del menjar i no dels seus ossos.

Però no tots els aliments ens pro-
veeixen de calci de la mateixa ma-
nera, ja que la seva absorció pot ser 
molt diferent. En el cas de les verdu-
res de la família de les cols, el calci 
s’obté realment bé mentre que, en el 
cas dels espinacs, la seva absorció és 
força pitjor degut al seu contingut en 
oxalats.

Altres aliments que no haurien 
de faltar per als nens, i també per 
als adults, si ens preocupa l’aporta-
ció de calci, són els llegums, el tofu 
(especialment si està quallat amb 
sals de calci), llavors com el sèsam o 
la xia, les ametlles i algunes fruites 

com les taronges, les figues seques, 
les orellanes d’albercoc o les panses i 
les prunes seques. A més, podem fer 
servir iogurts o begudes vegetals enri-
quides en calci ja que la seva absorció 
serà excel·lent.

Algunes idees i trucs per augmen-
tar aquests aliments al plat dels nos-
tres fills poden ser:

123rfLimited©serezniy

• Usar cremes d’ametlla o de sè-
sam (tahini): per preparar salses 
per sucar verdures, per crear ama-
niments d’amanides o com a subs-
titut de la mantega a les torrades.

• Incrementar el consum de cols: 
tant el bròquil, la col, les cols de 
Brussel·les o qualsevol altra col te-
nen un contingut alt i de bona ab-

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

sorció de calci. Afegir col de cabdell 
tallada molt fina en plats de noo-
dles, arròs o saltats és una manera 
senzilla, saborosa i ràpida d’inclou-
re-ho.

• Prendre llegums diàriament: es 
poden fer hamburgueses, inclou-
re-les en purés o recórrer a l’entrepà 
de pa integral i hummus al berenar.

• No oblidis el tofu: és molt versà-
til i ric en calci. Pots preparar-lo 
a la planxa, saltat amb bròquil o 
qualsevol altra verdura, triturat en 
cremes de verdures o en remenat. 
Condimenta amb herbes aromàti-
ques per potenciar-ne el contingut 
en calci alhora que millores el seu 
sabor.

• Prendre lactis vegetals enri-
quits: tant els iogurts com les be-
gudes vegetals enriquides són una 
manera molt senzilla de garantir 
una bona aportació de calci als 
nostres petits. Si les trobes sense 
sucre seran més saludables. 

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

Glenn Cots, 
Dietètica integrativa | www.glenncots.com

El fajol és apte per a 
persones celíaques 
o sensibles al gluten 
no celíaques

123rfLimited©krasphoto

Alternatives al blat:  
farines més saludables i nutritives

La farina és un dels ingredients 
que tenen més presència a la nostra 
gastronomia. El problema és que nor-
malment el tipus de farina més uti-
litzada és refinada i a més prové del 
blat, un cereal cada cop menys salu-
dable.

El blat és un dels cereals més con-
sumits a la nostra cultura. Ens ha 
acompanyat durant milers d’anys i 
amb el pas del temps s’ha anat modi-
ficant amb l’objectiu de millorar-ne el 
rendiment i el cultiu. El problema és 
que aquesta millora no ha anat acom-
panyada de progressos quant a la seva 
qualitat nutricional o digestibilitat, 
així que s’ha convertit en un producte 
més problemàtic per als consumidors 
i cada cop és més habitual saber de 
gent que pateix celiaquia o sensibili-
tat al gluten no celíaca.

La bona notícia és que actualment 
el mercat és tan ampli que cada cop 
és més fàcil trobar alternatives amb 
gluten més saludables que el blat con-
vencional com poden ser l’espelta, el 
kamut o el khorasan, que solen ser 
més ben tolerades. I també opcions 
lliures de gluten com l’arròs, el blat 
de moro, el melca, el teff, el fajol o 
la quinoa, entre d’altres.

El problema de les prolamines

Els cereals poden ser aliments molt 
saludables, encara que també poden 

ser perjudicials per a certes persones 
i això és principalment degut al con-
tingut en prolamines. Les prolamines 
són un tipus de proteïnes presents 
tant en cereals amb gluten com en ce-
reals sense gluten. Aquestes proteïnes 
poden acabar sent les responsables de 
causar intoleràncies i al·lèrgies.

Sabem que cada cop és més comú 
que la gent pateixi problemes diges-
tius, que tingui problemes autoim-
munes o malestar sense un diagnòs-
tic clar. Per això sempre pot ser una 
bona alternativa escollir opcions més 
digestives, lliures de prolamines i 
més respectuoses amb la nostra salut 
en general. En aquest cas, els pseudo-
cereals com el fajol, l’amarant o la 
quinoa poden ser una bona opció.

El pseudocereal més innocu

D’entre aquests tres, el fajol ge-
neralment és la millor opció, ja que 
s’ha vist que no sol donar problemes, 
a més de ser dels pseudocereals amb 
millors propietats nutricionals. No té 
cap parentiu amb el blat convencio-
nal tot i el seu nom (trigo sarraceno, 
en castellà).

ALIMENTACIÓ

El fajol és apte per a persones celía-
ques o sensibles al gluten no celíaques. 
Entre els seus beneficis destaca per:

• Ser ric en minerals com el manga-
nès, el coure, el fòsfor o el magnesi.

• Ser ric en antioxidants com la ru-
tina o la quercina, imprescindi-
bles per millorar el perfil lipídic, 
reduir la inflamació i millorar la 
nostra salut en general.

• Ser ric en fibra, principalment en 
forma de cel·lulosa i lignina. La 
seva fibra li confereix a més be-
neficis com a acció prebiòtica o 
regulació dels nivells de sucre a la 
sang, entre altres coses.

• Generar àcids grassos de cadena 
curta com el tan beneficiós bu-
tirat, una increïble font per a les 
cèl·lules de la paret del nostre in-
testí.

• Presentar un perfil d’aminoàcids 
bo.

En definitiva, si pateixes proble-
mes digestius, malalties autoimmu-
nes o cròniques o simplement vols 
fer un pas més enllà per millorar la 
teva salut, substituir la farina de blat 
refinada per farina de fajol o d’altres 
cereals o pseudocereals com la qui-
noa, el teff, el melca o l’arròs, pot ser 
una molt bona opció. 

https://solnatural.bio/
https://solnatural.bio/
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Trena de pasta de full i melmelada de préssec
RECEPTA

©Estela Nieto

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

Iván Iglesias,
Xef i professor de cuina vegana

INGREDIENTS (6 racions)

TEMPS: 10’ PREPARACIÓ
 25' COCCIÓ

• 1 làmina de pasta de full vegana 
rectangular.

• 4 cullerades de melmelada de 
préssec Valle del Taibilla.

• 50 gr. de fruita seca.

Per al glacejat:
• 50 gr. de sucre de llustre.
• 15 ml de suc de llimona.

Tot i que cada cop la cuina sembla 
tenir més adeptes, la rebosteria sol ser 
l'assignatura pendent de moltes perso-
nes. Estris específics, mesures exactes 
o processos laboriosos poden compli-
car molt algunes receptes.

En el cas d'aquesta trena de pasta 
de full, brilla per la seva senzillesa. És 
un dolç amb pocs ingredients que se-
ran la clau de l’èxit. Una bona pasta 
de full, un grapat de fruita seca i una 
deliciosa melmelada de préssec com 
la de Valle del Taibilla.

ANUNCIO-BUENOYVEGANO-255X105-PERFIL ICC NEWSPAPER25V4-4 NOVIEMBRE-TRAZADO.indd   1ANUNCIO-BUENOYVEGANO-255X105-PERFIL ICC NEWSPAPER25V4-4 NOVIEMBRE-TRAZADO.indd   1 28/10/2022   13:53:0928/10/2022   13:53:09

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

Elaboració

Pre-escalfar el forn a 200ºC.

Deixar la pasta de full a temperatu-
ra ambient durant 10 minuts i estendre 
la làmina. Pinzellar les vores amb aigua 
per ajudar a que s’enganxin després.

de l'esquerra sobre la melmelada que 
acabem de col·locar cobrint-la del tot. 
Pressionar lleugerament les vores 
perquè s'enganxin.

Fer dos talls longitudinals mante-
nint el principi unit per tres centíme-
tres. Amb els tres caps que s'hauran 
format, fer una trena i segellar el final 
enganxant-lo amb una mica d'aigua.

Amb molt de compte col·locar la 
trena en una safata de forn coberta 
amb paper perquè no s'enganxi.

Diluïu la culleradeta de melmela-
da que havíem reservat amb una cu-
lleradeta d'aigua i pinzelleu la super-

FIRES

Repartir dues cullerades de mel-
melada de préssec sobre el terç cen-
tral de la pasta de full i repartir frui-
ta seca picada per sobre. Encara que 
pots fer servir qualsevol fruita seca, 
les nous, les ametlles o les avellanes 
seran les que millor quedin.

Doblegar el terç dret de la pasta de 
full sobre la zona central on havíem 
col·locat la melmelada i la fruita seca. 
Sobre aquesta banda que acabem de 
doblegar, disposar la resta de la mel-
melada reservant una culleradeta per 
més endavant. Repartiu més fruita 
seca picada.

Amb compte, doblegueu la banda 

fície de la trena. Afegir-hi més fruita 
seca.

Coure al forn a 200ºC durant 
25 minuts a alçada mitjana. Al cap 
d'aquest temps, la pasta de full hau-
ria d'haver crescut i estar daurada a 
la superfície.

Deixeu que es refredi una mica i 
prepareu el glacejat. Per fer-ho no-
més cal batre el sucre glaç amb el suc 
de llimona fins que quedi ben inte-
grat i tingueu una crema fina, blanca 
i espessa.

Decorar la trena amb uns fils de 
glacejat per sobre. 

https://valledeltaibilla.es/
https://beveggie.eus/


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

13B I O E C O  A C T U A L
Desembre 2022 - Núm 109

Melmelada Bio de Préssec, 
de Valle del Taibilla

Mini crackers  
de blat amb romaní, 
de Biocop

Salsa de tomàquet 
amb olives, de Cal Valls

Elaborada amb fruites recol·lectades 
en el punt just de maduració proce-
dents de l'agricultura ecològica. 

Destaca el seu intens sabor natural 
gràcies a la seva elaboració segons 
les receptes tradicionals. Amb mà-
xim contingut en fruita i mínim en 
sucres. Elaborada amb una cocció 
mínima de la fruita per conservar-ne 
les propietats.

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

Certificats: Ecològic (Euro Fulla) | 
Biodinàmic (Demeter)
Marca: Cal Valls 
www.calvalls.com 
Empresa: Cal Valls Eco, S.L.U.

Cruixents i amb una textura pasta de 
full, aquests crackers són adequats 
per menjar a qualsevol hora del dia, 
per ser gaudits sols o amb aperitius, 
amanides i plats principals. 

A més, no contenen cap tipus de lle-
vats, per la qual cosa són ideals per als 
qui tenen intolerància al llevat o sim-
plement volen evitar-lo a la seva dieta.

Cal Valls és una empresa familiar 
dedicada des del 1978 a la produc-
ció i elaboració ecològica i biodi-
nàmica. 

Un dels seus productes estrella és 
el tomàquet, amb el que acaben 
de llançar una nova varietat de 
salsa ecològica i biodinàmica amb 
olives, ideal per utilitzar en pas-
tes, pizzes, o fins i tot com a dip!

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

5 elements –  
sal especiada,  
de Raab Vitalfood

Herbes i espècies ecològiques selecciona-
des segons la cuina de l'ensenyament dels 
5 elements i sal cristal·lina de taula de la 
Salt Range (província de Panjab, Pakistan) 
de la regió de l'Himàlaia. A l'ensenyament 
tradicional d'alimentació xinesa s'assig-
nen tots els aliments als cinc elements, 
fusta, foc, terra, metall i aigua amb els 
sabors corresponents: àcid, amarg, dolç, 
picant i salat. Disponible en pot de 150gr 
amb dispensador.

Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
Marca: Raab Vitalfood 
www.raabvitalfood.es
Empresa: Raab Vitalfood, GmbH

Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
Marca: Biocop 
www.biocop.es 
Empresa: Biocop Productos 
Biológicos, S.A.

LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLESLA SELECCIÓ DEL MES - ELS IMPRESCINDIBLES
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ALIMENTACIÓ / MELMELADES

ALIMENTACIÓ / PA

ALIMENTACIÓ / CONDIMENTS

ALIMENTACIÓ / SNACKS

ALIMENTACIÓ / SALSES

Pans tendres  
d'espelta 6 ingredients, 
de Sol Natural

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

Elaborats amb farina d’espelta, 
són una alternativa molt més sa-
ludable i digestiva que els pans 
industrials fets de blat comú. 

A més, en contenir ingredients 
de qualitat, com l'oli d'oliva, i 
evitar l'ús de sucres, s'aconse-
gueixen pans súper tendres, nu-
tritius i equilibrats. Sense sucres 
afegits.

nouimprescindible

nounou

imprescindible

https://biofoodnetwork.es/
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Vegetalia neix el 1986 a Castellcir 
amb el propòsit “d’oferir una alimen-
tació sana i ecològica que permeti a 
les persones acostar-se a un ideal de 
vida en harmonia, amb elles mateixes 
i el seu entorn”. Fundada per Salvador 
Sala Druguet, des dels seus orígens es 
dedica a l’elaboració i la distribució 
d’una àmplia gamma de productes 
ecològics, sent pionera en la fabrica-
ció de proteïna vegetal de qualitat. 
A punt d’assolir la fita dels quaranta 
anys de trajectòria, Vegetalia és una 
de les poques productores de tempeh 
a Europa i és referent del mercat bio 
espanyol i català.

Elaboració i distribució 
d’aliments ecològics

“L’evolució de Vegetalia és l’evo-
lució general que ha viscut el sector 
ecològic a tot Europa”, explica Eva 
Roger, Directora Comercial de l’em-
presa, durant una visita de l’equip 
de Bio Eco Actual a les seves instal·la-

altres empreses, compartir coneixe-
ment i experiències. Es mira en glo-
bal i això facilita moltes possibilitats 
d’inversió”, apunta la directora co-
mercial de la marca. De fet, la planta 
de Castellcir és la ‘fàbrica plant-based’ 
del grup Midsona, en la qual, a més 
de les seves pròpies referències, Ve-
getalia produeix diversos articles per 
a altres marques del grup establertes 
a França, Dinamarca, Noruega, Suècia 
i Finlàndia. 

Producció sostenible 
i de qualitat

La seva activitat es concentra en 
una antiga masia situada a la loca-
litat de Castellcir, on resideix la 
seva nau productiva. Tots els depar-
taments de l’empresa, que agrupen 
a un equip d’uns 110 treballadors, 
hi conflueixen per a desenvolupar, 
produir i distribuir la seva àmplia 
gamma de productes. En el complex 
operacional destaca especialment el 

Vegetalia: pionera en la producció i distribució  
de proteïnes vegetals i ecològiques

i distribuïdora d’aliments ecològics al 
nostre país, desenvolupant productes 
innovadors, especialment en el camp 
de les proteïnes vegetals i la categoria 
dels plats preparats. 

“Formar part d’un gran grup et 
dona l’oportunitat de fabricar per 

cions a Castellcir (Barcelona). Vegeta-
lia es va integrar al gegant ecològic 
suec Midsona AB l’any 2019 i, arran 
d’aquesta unió i la consegüent cre-
ació de sinergies de compra i sub-
ministrament entre les diferents 
marques del grup, Vegetalia s’ha 
enfortit com a empresa elaboradora 

EMPRESES HISTÒRIQUES Ariadna Coma, Periodista 
bio@bioecoactual.com 

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

ALIMENTACIÓ
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https://www.natumi.com/
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EMPRESES HISTÒRIQUES

seu obrador, on s’elabora la proteïna 
vegetal (tofu, tempeh i seitàn) com-
binant processos artesanals amb l’ús 
de tecnologia punta i sostenible. “Si 
la gent veiés com es fan aquests pro-
ductes, n’hi hauria molts més que 
s’animarien a consumir-los”, remar-
ca Eva Roger.

Oferir productes de la màxima 
qualitat nutricional també implica 
reduir l’impacte ambiental al mí-
nim. Això, a Vegetalia sempre ho 
han tingut clar i, per aquest motiu, 
la cura de la terra que ofereix els ali-
ments és una de les seves grans preo-
cupacions. Envoltada de 40 hectàrees 
de bosc i 30 hectàrees de cultiu, la 
nau productiva de la marca s’abas-
teix d’energia natural procedent de 
plaques solars i biomassa. L’autocon-
sum elèctric, la conversió de residus 
en compostatge, la optimització de 
l’ús de l’aigua i el compromís amb 
els proveïdors i les matèries primeres 
de proximitat són algunes de les me-
sures que l’empresa ha adoptat per a 
millorar la sostenibilitat productiva i 
contribuir, també, a crear un ambi-
ent de “calma i benestar” que es re-
flecteix en els seus productes.

Tofu, seitàn i tempeh: 
les joies de la corona

A Vegetalia, les proteïnes vegetals 
es troben en tots els seus formats. El 
seu catàleg ofereix una gamma com-
pleta de tofu (natural, fumat, a l’estil 
japonès, a les fines herbes, envasat 
en vidre...), sis varietats diferents de 

tempeh (soja, soja macerada amb 
tamari, cigró, cigró macerat amb ta-
mari, pèsol i quatre grans) i un ampli 
ventall de seitàn (fresc, fumat, d’es-
pelta), també disponibles en forma 
d’hamburgueses, llibrets, arrebossats 
o picades, ideals per a crear i comple-
tar qualsevol mena de receptes.

La seva línia es complementa amb 
múltiples varietats d’hamburgueses 
vegetals o vegeburgers, formatges 
vegans, tota classe de conserves, 
hummus, kimchi, patés vegetals, cre-
mes untables de fruita seca, aperitius 
i snacks, a més d’olis, condiments, 
salses i germinats, plats preparats, 
pasta, arròs, llegums i llenties. En de-
finitiva, ofereix un catàleg complet 
de productes ecològics i vegans 
que està en constant innovació. 

L’art de reinventar-se

“La nostra complexitat està en el 
fet que som una empresa multipro-
ducte i multicanal. El paper de l’I+D 
és bàsic. Si no tens un equip que 
desenvolupi productes nous contí-
nuament, és molt fàcil que acabis 
desapareixent del mercat”, explica 
la directora comercial de Vegetalia. 

I afegeix: “La nutrició està sempre al 
centre de la nostra producció”.

Per això, sense perdre mai de vista 
els valors fonamentals de la salut, la 
sostenibilitat, la qualitat, la naturali-
tat i la creativitat, la marca es rein-
venta contínuament, gràcies a la re-
cerca i el desenvolupament de nous 
productes ecològics i plant-based. El 
falàfel vegà, els mossets de seitàn 
natural i cruixent, els daus de tem-

©Bio Eco Actual. Turó dels Sentits

©Bio Eco Actual. Mas Montserrat en Vegetalia
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peh macerats amb shoyu o les man-
donguilles vegetals són alguns dels 
seus darrers llançaments, ja disponi-
bles a les botigues especialitzades i 
herbolaris d’arreu del país.

En una època en què tot sembla 
ser “sostenible” i “de proximitat”, 
Vegetalia aposta per la producció 
ecològica de productes vegans de 
qualitat per tal de situar les proteïnes 
vegetals al centre del menú. “Cuina-
des donen joc per tenir plats excel-
lents i boníssims. S’ha de perdre la 
por i posar-se a cuinar”, conclou Eva 
Roger. 

Vegetalia compta 
amb un catàleg 
complet de 
productes  
ecològics i vegans 
que està en constant 
innovació

La planta de 
Castellcir és la 
‘fàbrica plant-based’ 
del grup Midsona

https://vegetalia.com/


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

16 B I O E C O  A C T U A L
Desembre 2022 - Núm 109

Acaba de ser editat 
aquest llibre escrit per 
Irene Baños i Judit Alon-
so, periodistes especia-
litzades en medi ambi-
ent i canvi climàtic. És 
una eina per conscien-
ciar tothom sobre la ne-
cessitat d’actuar i dóna 
a conèixer alguns dels 
activistes pel clima i el 
medi ambient de prime-
ra línia a Espanya. Les 
seves paraules motiven i 
animen a l’acció des de 
les seves posicions res-
pectives. Recomanem la seva lectura 
a tots, ja que és amena i posa llum 
sobre les diferents cares del proble-
ma tan greu que estem patint com a 
espècie en relació a la nostra supervi-
vència al planeta.

Es tracta de l’escalfament global 
i les causes. Sobrepesca, ramaderia 
intensiva, agricultura intensiva i re-
percussions en l’escassetat d’aigua 
potable i en l’extinció d’espècies, dels 

ESPAI VIDA SANAAssociació Vida Sana, 
www.vidasana.org
info@vidasana.org

CONSCIÈNCIA ECOLÒGICA

Accionistes del canvi És car gastar en menjar?

dalana.com/es

Des dels Alps arriben  
a Espanya els Gelats

• VEGANS • SENSE GLUTEN  
• FONT DE FIBRA

• SENSE LACTOSA  
• SENSE GLUTEN

• AMB BÀCTERIES ÀCID  
LÀCTIQUES VIVES

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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Els preus estan pels 
núvols, el món s’enca-
reix, i encara que te-
nim consciència (en 
general) que ens 
hem d’alimentar 
bé, cada vegada el 
pressupost familiar 
en alimentació dis-
minueix.

Segons algunes dades, 
des del 1966 al 2016, la des-
pesa familiar en menjar era del 49%, i 
el 2021 ha baixat dràsticament fins al 
16,5%. Què està passant?

D’altra banda, és cert que la situa-
ció econòmica i geoestratègica mun-
dial afecta el preu del menjar. Però el 
problema arrenca d’un sistema que 
requereix insums que sí que han aug-
mentat exponencialment. “Els preus 
d’alguns pinsos i productes agrícoles 
han pujat fins a un 180% des del ge-
ner del 2021, els dels materials d’en-
vasos fins a un 25%, i el dels submi-
nistraments –com electricitat o el gas 

natural– han escalat fins 
a un 295%. Les pujades 

de preus s’han incre-
mentat entre el 40 i 
el 70% en els costos 
de producció d’ali-
ments. En aquest 
context és inevi-

table la pujada de 
preus; “el sector no és 

culpable de la inflació, 
sinó una víctima més de 

l’increment de costos”, segons 
Aecoc.

És veritat, el sistema alimentari és 
feble, i la prova està en el que està 
passant.

Així és que recordem que consu-
mir ecològic, de temporada i local, 
torna a presentar-se com l’opció més 
econòmica, més lògica i amb més 
futur. Des de tots els punts de vista: 
salut i medi ambient.

Encara estem pensant que invertir 
en alimentar-se bé és car? 

ALIMENTACIÓ

Montse Mulé, 
Editora,

redaccion@bioecoactual.com

hàbits alimentaris dels 
països industrialitzats, 
d’emissions i residus.

“Els accionistes per a 
un futur millor aprofun-
deixen en les claus de 
l´emergència climàtica i 
mediambiental, ens mo-
tiven amb la seva experi-
ència en diferents àm-
bits i ens demostren amb 
el seu exemple que tots 
podem passar a l´acció.” 
Assenyalen les autores.

Els col·laboradors són: Fernan-
do Valladares, de Rebel·lió Científi-
ca; Juan Carlos del  Olmo, de WWF; 
Juantxo López de Uralde, d’Alianza 
Verde; Míriam Campos Leirós, de 
Teachers for Future; Eva Saldaña, de 
Greenpeace; Erika Martínez Lizarra-
ga, de GoiEner; Javier Peña, de Hope! 
En pie por el planeta; i Odile Rodrí-
guez de la Fuente, membre del Comi-
tè Científic Tècnic sobre el Canvi Cli-
màtic de la Comunitat de Madrid. 

Edita: Bold Letters 
ISBN: 978-84-18246-37-1

https://dalana.com/es/dalana-home-es/
https://munkombucha.com/ca/
https://vidasana.org/
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Les llavors II: lli, cànem i gira-sol
Les llavors són grans aliades per a 

la salut gràcies a la seva riquesa nu-
tricional, aporten gairebé tots els nu-
trients necessaris pel nostre organis-
me. Hi ha moltes llavors que podem 
consumir, entre elles algunes com el 
sèsam, la xia, les pipes de carbassa i 
gira-sol, el lli i el cànem. De les tres 
primeres ja en vam parlar a l’article 
anterior, així que vegem les caracte-
rístiques específiques de les de lli, les 
de cànem i les de gira-sol.

Lli

Entre aquestes tres llavors, el lli 
és l’estrella. És molt ric en calci, ric 
en ferro, aporta una gran quantitat 
de fibra, 27g per cada 100g, i és una 
bona font de proteïnes, semblant al 
sèsam. Però a més de tot això té una 
altra qualitat nutricional molt inte-
ressant que la fa especial, com passa 
amb la xia, i és que és molt rica en 
greixos de tipus omega-3. Té gairebé 
4 vegades més quantitat d’omega-3 
que d’omega-6 i això la converteix en 
un aliment amb un perfil antiinfla-

matori ideal amb una riquesa en àcid 
alfa-linolènic superior i predominant 
respecte a l’àcid linoleic. Això és im-
portant ja que les nostres dietes solen 
ser una mica pobres en aquest tipus 
de greixos saludables ja que predo-
minen molt més els de tipus omega-6 
a la major part d’aliments vegetals.

Aquestes propietats nutricionals es 
tradueixen en beneficis de salut com:

123rfLimited©greenartphotography. Llavors de lli, superaliment

DIETA LÒGICA

• Gràcies al calci i les seves proteï-
nes contribueixen al bon funcio-
nament del múscul i al bon man-
teniment 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 formació correcta dels glòbuls 
vermells i hemoglobina.

• A més, com que són molt baixes 
en sal o sodi, són ideals per a per-
sones hipertenses ja que contribu-
eixen a reduir el sodi de la dieta 
i augmentar el potassi, cosa que 
contribueix a mantenir els nivells 
normals de tensió arterial.

Un altre aspecte que cal tenir en 
compte respecte a les llavors de lli és 
el tipus de fibra que contenen. Encara 
que la quantitat total de fibra és una 
mica menys que la xia, aquesta últi-
ma té més quantitat de fibra soluble, 
la que és capaç de gelificar en aigua, 
que el lli, que té més proporció de fi-
bra insoluble, la que forma part de la 
pellofa.

Quina importància té això? Tota 
mena de fibres són saludables i bene-
ficioses per al trànsit intestinal, però, 
actuen de diferent forma i per això 
tenen efectes sensiblement diferents. 
La fibra soluble actua com a lubricant 
de l’intestí gràcies a la seva capaci-
tat de formar, juntament amb l’ai-
gua, aquesta mena de gel o mucílag.  

Laura I. Arranz, Doctora en Nutrició, farmacèutica  
i dietista-nutricionista | www.dietalogica.com
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Però també és un tipus de fibra fer-
mentable i això significa que pot ali-
mentar els bacteris bons del nostre 
intestí, millorant la qualitat de la 
nostra microbiota. Tot i això, la fibra 
insoluble no pot ser fermentada per 
cap microorganisme i sortirà igual 
que entra al nostre cos, per això, té 
un efecte més físic d’arrossegament, 
cosa que també ajuda al trànsit intes-
tinal i exerceix un efecte de neteja o 
de escombra. En general, l’efecte de 
les llavors de lli en la regulació del 
ritme intestinal és més potent que el 
de la xia, per això algunes persones 
no poden prendre-les o només han 
de prendre’n una petita quantitat. En 
aquest sentit, aquest efecte regula-
dor, tant de les llavors de xia com de 
les de lli es nota més quan aquestes 
llavors es prenen remullades (remull 
en aigua o begudes vegetals durant 
6-8h).

Cànem

Aquestes llavors també són a la 
llista d’imprescindibles. De totes 
elles són les que tenen més proteïna, 
per cada 100g al voltant de 32g són 
d’aquest valuós nutrient. Després del 

sèsam estan entre les que tenen més 
ferro, encara que en calci no són tan 
riques. I tot i tenir una bona quanti-
tat de greixos poliinsaturats de tipus 
omega-3, predominen els greixos 
de tipus omega-6, de manera que el 
potencial antiinflamatori, degut a 
aquest nutrient, no és tan potent. Són 
font de fibra, encara que, en realitat, 
són les que menys n’aporten.

El seu consum és molt interessant 
ja que aportarà els beneficis de les 
proteïnes vegetals i dels altres múlti-

ples nutrients. Com que en aquest cas 
són molt més dures que les altres, sí 
que és recomanable picar-les o tritu-
rar-les abans de consumir-les, si pot 
ser immediatament abans, ja que, si 
les comprem ja triturades, els seus 
greixos poliinsaturats, en entrar en 
contacte amb l’aire, s’oxidaran i, per 
tant, perdran propietats.

Gira-sol

Les pipes de gira-sol tenen un 
contingut interessant en proteïnes, 

DIETA LÒGICA

123rfLimited©belchonock. Llavors de gira-sol

ALIMENTACIÓ

Llavors de Lli, 
Gira-sol,

Carbassa, Xia i Baies 

Omega 3 
(ALA)

Dues cullerades diàries plenes de salut!

Fibra Proteína

NIVELLS DE 
COLESTEROL

ENERGIA

SUPORT 
IMMUNOLÒGIC 

El coure contribueix al
funcionament normal del

sistema immunitari.

MASSA MUSCULAR
 Les proteïnes contribueixen al

augment i conservació de la
massa muscular.

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

Omega 3 (ALA) contribueix a
mantenir nivells normals de

colesterol sanguini.

encara que no tant com les de car-
bassa o les de cànem. Són riques en 
ferro, però, igual que el cànem, no 
aporten tant calci com les altres. 
Són les que tenen una major quan-
titat de greixos poliinsaturats de 
tipus omega-6 respecte als de tipus 
omega-3. Les pipes de gira-sol tenen 
gairebé 400 vegades més omega-6 
que omega-3, això significa que no 
tenen un perfil antiinflamatori tan 
ideal com altres i per això no són les 
més ideals dins de dietes en què bus-
quem aquest benefici específic. Com 
totes les llavors, són molt baixes en 
sal o sodi, sempre que no en tinguin 
d’afegit.

Així, encara que totes les llavors 
tenen un gran potencial per a la sa-
lut i l’ideal és consumir-ne una mica 
de totes, les més interessants són la 
xia i el lli pel seu elevat contingut en 
fibra i greixos omega-3, el sèsam pel 
seu elevat contingut en calci i ferro 
respecte a les altres, i el cànem i la 
carbassa per la seva gran aportació de 
proteïnes vegetals.

Les llavors als nostres plats són ga-
rantia de salut. 

https://linwoodshealthfoods.com/es/?currency=EUR
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Encara que amb retard i alts i bai-
xos, a les nostres latituds l’hivern 
és sec i fred i l’alimentació ideal és 
la que prové de cultius propers, de 
temporada i ecològics, és clar. Per 
als amants dels cítrics, aquesta és l’es-
tació perfecta. Taronges, mandarines, 
clementines, aranges, llimes i llimo-
nes en la seva plenitud. També kiwis, 
caquis i alvocats.

Pel que fa a les verdures, seguei-
xen cols, bròquil, romanescu, coli-
flor, enciams, escaroles, carxofes, es-
pinacs i bledes.

Taronges, mandarines i llimones

Delicioses, plenes d’antioxidants, 
minerals i vitamina C, les fruites cí-
triques són presents o haurien de 
ser-ho a totes les llars. Ens ajuden a 
conservar la salut i mantenir en bon 
estat el nostre sistema immunològic 
per fer front als refredats i grips. Hi 
ha quantitat de varietats amb dife-
rents graus de dolçor/acidesa, gruix 
de la pell, etc.

Peres i pomes

Excel·lents en sabor i 
també nutricionalment 
per la seva aportació en 
fibra, vitamines i mine-
rals. Baixes en calories, 
ajuden a depurar l’in-
testí. Les diferents va-
rietats les fan perfectes 
per al consum en fresc 
o en cuinat, depenent 
de la duresa de la seva 
carn i les preparacions 
que farem. També són 
l’ingredient estrella de melmelades, 
almívars, sucs i licors.

Espinacs i bledes

El seu gran contingut en vitamines 
i minerals les fan dues de les verdu-
res de fulla verda més interessants 
d’incloure als nostres plats. Crues (en 
fulles tendres) o lleugerament cuina-
des ens aporten ferro, calci, sodi, po-
tassi, fòsfor i magnesi; vitamines A, C 
i grup B, a més de facilitar el trànsit 

intestinal degut a la seva riquesa en 
fibra.

Cols, bròquil,
coliflor, romanescu

És temporada de crucíferes, totes 
aporten sabor i nutrició als nostres 
plats. Són riques en vitamines i mine-
rals com són vitamina A, K, grup B, 
magnesi, potassi i fòsfor. Pel seu po-
der antiinflamatori, les verdures cru-
cíferes ajuden a millorar els dolors 

123rfLimited©amykmitchell

Fruites i verdures d’hivern

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

ALIMENTACIÓ

Montse Mulé, 
Editora | redaccion@bioecoactual.com

Tria ecològic, tria Gumendi!
www.gumendi.es

ESPAI PATROCINAT PER:
Alimentos Ecológicos Gumendi | www.gumendi.es

crònics i artritis, entre altres benefi-
cis com la seva capacitat depurativa, i 
la relació del seu consum, que alguns 
estudis han confirmat, amb la reduc-
ció del risc de patir alguns tipus de 
càncer.

Carxofes, enciams i escaroles

Les carxofes són grans en gastrono-
mia, boníssimes en diverses prepara-
cions, sanes a més no poder. Diürèti-
ques, faciliten la digestió dels greixos, 
riques en fibra i en antioxidants.

L’interessant és assegurar-se de 
l’origen i el seu cultiu ecològic per 
la seva aportació a la salut dels consu-
midors i del planeta. 

https://www.limafood.com/en-gb
https://gumendi.es/
https://gumendi.es/
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COMPLEMENTS ALIMENTARIS

Suport en cas  
d’estrès i tensió

Aporta més  
energia i vitalitat

Contribueix a una  
bona nit de son

Un producte amb  
poder ayurvèdic

Conté l’extracte  
premium KSM-66®

Millora la concentració  
i l’estat d’alerta

Conté tots els tipus  
de ginseng

Amb ginseng coreà 
i siberià, maca, 
ashwagandha,  
vitamina C i SOD

Ajuda a millorar la  
vitalitat i la resistència

Una font de cafeïna natural 
gràcies al guaranà, el mate 
i el te verd

Amb maca, ashwagandha, 
vitamina C i SOD

Recolza el rendiment  
físic i mental

Barreja activa  
concentrada

Contribueix a la  
fertilitat i vitalitat

Amb MaQaBoost®

Et sents cansat i una mica 
desequilibrat? Vols recarregar  
les bateries però no tens  
l’energia necessària per fer-ho?

La causa pot ser mental o física. 
Amb els complements alimentaris 
de Physalis podràs potenciar el teu 
rendiment físic i mental i tornar a 
ballar durant tot el dia.

Physalis® Complements alimentaris naturals són naturals, segurs, eficaços i formulats d’acord amb els darrers avenços científics. www.physalishealth.com

Els productes clean label: Són totalment exempts de colorants sintètics, conservants, aromes artificials, lactosa, llevat, gluten. - Són tractats mínimament 
en la seva elaboració. - Tenen una llista d’ingredients simplificada, amb menció completa i unívoca de cada ingredient de la composició.

Necessites un  
impuls d’energia?

Bio Eco Actual ES 2022.indd   23Bio Eco Actual ES 2022.indd   23 17/11/2022   08:2317/11/2022   08:23

https://physalishealth.com/es/
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L’alimentació és 
una de les millors 
maneres d’obtenir 
antioxidants 
suficients per 
combatre l’excés  
de radicals lliures

L’envelliment prematur, el càn-
cer, la malaltia cardiovascular o les 
malalties degeneratives, entre d’al-
tres patologies, estan molt lligades a 
l’estrès oxidatiu.

L’estrès oxidatiu es produeix quan 
el nostre cos es veu exposat a un ex-
cés de radicals lliures i no té prou 
antioxidants per contrarestar-los. Hi 
ha diferents factors que augmenten 
aquests radicals lliures: l’exposició 
a tòxics, la contaminació ambiental, 
l’estrès, un descans inadequat o por-
tar una alimentació inflamatòria.

Els millors
antioxidants

L’alimentació és una de les millors 
maneres d’obtenir antioxidants sufi-
cients per combatre l’excés de radi-
cals lliures.

Trobem fonts d’antioxidants di-
ferents i són principalment d’origen 

lliures. El seu consum és imprescin-
dible per al creixement i la reparació 
dels teixits i per a la prevenció de 
l’envelliment. La trobem en cítrics, 
pebrot vermell, kiwi, bròquil, madui-
xes, tomàquets...

La cocció disminueix la presència 
d’aquesta vitamina, per això seria re-
comanable consumir els aliments en 
cru.

Les millors vitamines  
amb efecte antioxidant

Vitamina C

També coneguda com a àcid ascòr-
bic és un gran antioxidant que aju-
da a protegir les cèl·lules contra els 
danys que poden causar els radicals 

vegetal. Per això incloure suficients 
vegetals i fruites a la nostra dieta és 
una de les millors maneres d’assegu-
rar-nos una aportació suficient d’anti-
oxidants. Entre els que no haurien de 
faltar trobem:

SALUT I COMPLEMENTS ALIMENTARIS

123rfLimited©selugallego. Les taronges, grans antioxidants

Glenn Cots, 
Dietètica integrativa | www.glenncots.com

L'eina imprescindible 
per al professional BIO!

Informació per producte 
Descripció, Ingredients, Contacte de proveïdor

i distribuïdors, codi EAN i Codi intern

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

Tendències i novetats BIO
Alimentació, Cosmètica 
Complements alimentaris

Edició impresa i online
Difusió gratuïta

Visita el nostre portal   www.masterorganic.es

DISTRIBUÏT PER:

Edició impresa i online

www.masterorganic.es

GUIA PROFESSIONAL

https://www.masterorganic.es/
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SALUT I COMPLEMENTS ALIMENTARIS

Vitamina A

La vitamina A és una de les mi-
llors vitamines per combatre l’estrès 
oxidatiu. Aquesta vitamina afavoreix 
la regeneració cel·lular, retarda l’en-
velliment i ajuda a mantenir la salut 
ocular.

La forma més comuna de provita-
mina A és el betacarotè, present en 
aquelles fruites i verdures de color 
ataronjat o verd fosc com el moniato, 
la pastanaga, la carbassa, els vegetals 

de fulla verda, el julivert o l’alfàbre-
ga, entre d’altres.

Vitamina E

La vitamina E és un altre dels 
grans antioxidants. A més, té un pa-
per essencial en els processos del sis-
tema immunitari i metabòlic i ajuda 
a evitar la formació de coàguls a la 
sang.

La trobem especialment en olis ve-
getals (germen de blat, gira-sol, càr-
tam), avellanes, ametlles...

Com que es tracta d’una vitamina 
liposoluble, igual que la vitamina A, 
necessita estar acompanyada d’algun 
mitjà gras per millorar-ne l’absorció.

Vitamina B

Quan parlem de vitamina B, par-
lem del complex B, un grup ampli 
de vitamines hidrosolubles també 
imprescindibles per tenir una bona 
salut.

Destaca especialment per partici-
par en la síntesi i la reparació de l’ADN 

i un funcionament adequat del siste-
ma immune. Tot i que també té paper 
en la reducció del dany oxidatiu.

Seleni

El seleni és un oligoelement essen-
cial i se n’ha associat el consum amb 
la prevenció del dany cel·lular i de 
certs càncers i per protegir el nostre 
cos davant dels efectes tòxics de me-
talls pesants i substàncies perjudicials.

123rfLimited©zhukovvvlad. Magrana antioxidant natural

El trobem principalment a les 
nous del Brasil. Encara que la quan-
titat de seleni de l’aliment dependrà 
del contingut de seleni del sòl on ha 
estat cultivat.

L’efecte antioxidant es pot poten-
ciar quan tots aquests nutrients actu-
en en sinergia. Per això assegurar la 
seva aportació a través de l’alimenta-
ció o suplementació és clau per man-
tenir a ratlla els radicals lliures. 

buenoyvegano.com/suscripcion

SUBSCRIU-TE
gratis escanejant el codi

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

L’estrès oxidatiu 
es produeix quan 
el nostre cos es 
veu exposat a un 
excés de radicals 
lliures i no té prou 
antioxidants per 
contrarestar-los

Distribuido por:

+34 962 605 061 info@alternatur.es

www.alternatur.es @alternaturinfo

Saludables Hacen
Un Planeta Feliz

Los niños bien alimentados son
una inversión segura para el futuro.

Complementos alimenticios éticos con corazón orgánico

Descarga el catálogo
de Viridian

SUBSCRIPCIÓ PREMSA VEGANA

https://www.alternatur.es/marca/viridian/
https://www.buenoyvegano.com/suscripcion/
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Aromateràpia: inhalar olis essencials,  
la via més ràpida d’acció

La inhalació d’AE ha estat una 
via d’administració terapèutica 
molt freqüent a les diferents civilit-
zacions. I en l’aromateràpia moderna 
continua sent una de les més utilit-
zades. La ciència ja ha constatat que 
el sentit de l’olfacte és especialment 
important. Se sap que està connectat 
directament al sistema límbic (part 
del cervell que controla les emocions 
i importants funcions relacionades 
amb la memòria).

I és que la inhalació directa és la 
forma més ràpida perquè un AE du-
gui a terme la seva funció terapèu-
tica, perquè en entrar a les vies res-
piratòries i al torrent sanguini, les 
molècules químiques dels AE actuen 
immediatament.

Si és a través de les vies respiratòri-
es, les partícules aromàtiques actuen 
directament sobre les fosses nasals, 
la gola i els bronquis, relaxant-ne la 
musculatura i els vasos sanguinis de 
la zona.

D’altra banda, quan inhalem, 
aquestes partícules exciten les termi-
nacions nervioses de la mucosa nasal 
i els estímuls arriben immediatament 
al cervell pel bulb olfactori, de mane-
ra que els efectes es produeixen al sis-
tema límbic, on es localitza el centre 
de control del sistema vegetatiu rela-
cionat amb les emocions, el son, la 
memòria, el rellotge biològic....

Hi ha diverses maneres d’inhalació:

• emprant inhaladors personals en 
forma d’estic o posant unes gotes 
en un mocador de cotó i respirant 
(per alleujar un moment d’ansie-
tat, mals de cap, per a la concen-
tració).

• a través de vapors aromàtics 
(barrejant unes gotes d’oli en un 
recipient amb aigua calenta on 
s’acosta la cara cobrint el cap amb 
una tovallola per concentrar els 
vapors).

• mitjançant difusió (a través de di-
fusors elèctrics, vaporitzadors en 
esprai, cremadors (on perden pro-

123rfLimited©microgen. Olis essencials per purificar l’aire

pietats terapèutiques perquè la 
calor desnatura els olis i destrueix 
els seus principis), i mitjançant 
microdifusors per ultrasons que 
són els més recomanables per-
què optimitzen les propietats dels 
AE, purifiquen l’aire, l’humitegen 
lleugerament i milloren l’ambient 
olfactiu.

És important fer servir AE purs, de 
grau cent per cent terapèutic, amb la 
supervisió d’un especialista ja que, en 
la seva aplicació inhalada, la quanti-
tat i el temps d’exposició han de ser 
controlats. Els AE que contenen fe-
nols o cetones no són adequats per a 
la difusió perquè poden resultar irri-
tants o tòxics. 

AROMATERÀPIA

Fundat fa 30 anys pel farma-
cèutic aromatòleg Dominique 
Baudoux, PRANAROM, laborato-
ri cientificomèdic, líder en aroma-
teràpia científica, és referent mun-
dial per la qualitat de les matèries 
primeres. Els seus més de 300 olis 
essencials compten amb la deno-
minació AEQT, segell de qualitat 
que ho avala. Els AE estan quimio-
tipats, són 100% purs i naturals i 
procedeixen de plantes botànica i 
bioquímicament definides.

Els difusors d’AE per ultrasò 
de PRANAROM són una forma 
òptima de difondre ja que com-
binen l’efecte de les ones ultrasò-
niques amb una solució compos-
ta d’aigua i AE que es dispersen 
en milions de micropartícules en 
forma d’una boira aromàtica que 
optimitza les virtuts dels AE per a 
la salut i el benestar.

La gamma d’olis La difusión 
inclou també sinergies, com ara:

• Son: (camamilla i mandarina) 
per agafar el son i reparar el 
cansament.

• Força i Vitalitat: (pi, ravint-
sara i menta) en cas de cansa-
ment passatger o període difí-
cil, a l’hivern.

Marta Gandarillas, Periodista especialitzada en Salut Natural, Titulada superior 
en Naturopatia i Terapeuta de Jin Shin Jyutsu | mgbioecoactual@gmail.comAROMATERÀPIA ESPAI PATROCINAT PER:

PRANAROM | www.pranarom.es

https://www.pranarom.es/
https://www.pranarom.es/
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Digui’m quina tos té i li diré quina planta necessita
Cada cop són més les persones 

que van al seu herbolari de confian-
ça per trobar xarops o plantes que 
aconsegueixin alleujar la irritació de 
gola, deguda a aquesta tos que es pro-
dueix per una grip, una al·lèrgia, una 
bronquitis... La tos es pot classificar 
en seca o productiva, la característi-
ca principal és que la seca no expulsa 
moc, al contrari que la productiva.

El mal de coll pot ser un símptoma 
d’infecció per estreptococs, un refre-
dat comú, al·lèrgies o una altra afecció 
de les vies respiratòries superiors. Els 
símptomes dels mals de gola causats 
per un virus i els causats per bacteris 
Streptococcus del grup A són similars.

Igual que a la medicina convenci-
onal trobem diferents medicines se-
gons el tipus de tos que tinguem, a 
les Teràpies Naturals també trobem 
diferents remeis indicats per als dife-
rents tipus de tos.

Tos seca

Dròsera: Té un efecte bèquic, és a 
dir, calma la tos. Principalment em-
prada per a la tos irritativa, no és un 
gran expectorant, encara que també 
ens ajuda en els problemes de bron-
quitis crònica, asma i faringitis.

Per a aquests processos podem 
utilitzar tintura de dròsera 50 gr. se 
li afegeix mig litre de xarop simple i 
prendre de 3 a 6 culleradetes en nens 
i 3 cullerades en adults.

Liquen d’Islàndia: planta bàsica 
per a bronquis. La podem utilitzar 
com a bactericida i antibiòtic o anti-
tusiva. En aquesta darrera indicació 
utilitzarem un xarop a raó de 25 gr. 
de liquen afegint-hi 350 ml. d’aigua. 
Bullir durant 12 minuts, colar i afegir 
300 gr. de sucre. Es poden prendre de 
3 a 5 cullerades al dia.

Tos productiva

Rosella: El seu ús terapèutic és 
el de sedant, especialment a nivell 
bronquial: fa disminuir la tos i afavo-
reix l’expectoració pel seu contingut 
en mucílag i rheadina.

Un xarop amb aquesta planta ens 
ajudarà a combatre la bronquitis i tos 

rebel. Per elaborar aquest xarop ne-
cessitem 40 gr. de rosella (papaver rho-
ees) + 500 cc d’aigua. Infusionar i dei-
xar reposar 13 hores, colar i afegir-hi 
800 gr. de fructosa fins a formar el xa-
rop bullint la barreja. Un cop a tem-
peratura ambient la dosi en adults és 
de 2 cullerades i 1 per a nens.

Plantatge: s’aplica com a remei 
pectoral, pel seu contingut en mucí-
lags i àcid silícic.

Malrubí: Nicholas Culpeper, un dels 
primers metges a traduir del llatí les 
propietats de les plantes apropant les 
seves bondats al ciutadà del carrer, 
deia d’aquesta planta que ajudava a 
evacuar la flegma dura i les flegmes 
fredes dels pulmons en persones 

123rfLimited©antoniodiaz. Problemes respiratoris

cofenat.es

ET DESITGEM

tranquilitat,
harmonia i equilibri

per a l’any vinent

TERÀPIES NATURALS

d’edat avançada i especialment aque-
lles que són asmàtiques. És un tònic 
estimulant, expectorant, balsàmic i 
fluïdificant bronquial. Altres plantes 
amb característiques expectorants i 
que hem de conèixer i tenir en comp-
te són el pi o la pulmonària.

Tos al·lèrgica

Helichrysum: provoca un estí-
mul de secreció interna d’hidrocorti-
sona, resultant molt útil en casos de 
tos al·lèrgica.

Irritació de gola

La irritació de gola pot tenir dife-
rents causes. La més freqüent és pro-
duïda per una infecció bacteriana i, 
encara que en aquesta ocasió estem 
parlant de com solucionar el mal de 
coll a causa d’una irritació produïda 
per una tos repetitiva, el remei que 
proposem ens pot valer per a ambdu-
es causes, és l’extracte de pròpolis. El 
pròpolis és una resina que les abelles 
utilitzen en la reparació i protecció 
del rusc. Posseeix capacitat antimi-
crobiana, antiinflamatòria i inmuno-
moduladora, entre d’altres. 

TERÀPIES NATURALSRoberto 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 

El malrubí és un 
tònic estimulant, 
expectorant, balsàmic 
i fluïdificant bronquial

https://www.cofenat.es/es/terapias-naturales.html
https://www.cofenat.es/es/terapias-naturales.html
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El xampú és un dels productes 
cosmètics que més quantitat de subs-
tàncies químiques nocives porta. 
Només cal girar l’envàs d’un xam-
pú qualsevol per adonar-nos de la 
gran quantitat d’ingredients indes-
xifrables que conté, fins i tot alguns 
semblen codis secrets amb números. 
Entre aquest galimaties de compo-
nents, el que primer observarem són 
els sulfats, però també trobem para-
bens o silicones.

Si el teu objectiu és lluir una ca-
bellera BIO i saber que el que et po-
ses al cap és un producte saludable, 
respectuós i natural, t’expliquem tots 
els ingredients que cal evitar.

Sulfats

El Lauril sulfat de sodi és una 
substància molt comuna als produc-
tes d’higiene i bellesa perquè serveix 
per fer escuma en tenir contacte amb 
l’aigua. Un ingredient molt efectiu 

Alternatives:

Els sulfats no són més que tensioac-
tius, però hi ha alternatives que acon-
segueixen el mateix efecte escumós 
i són molt més saludables i segurs. 
Per exemple, són una bona opció els 
tensioactius aniònics com els taurats, 
sarcosonats i glutamats. Aquests són 
molt més suaus perquè tenen una de-
tergència mitjana i molt baixa irritabi-
litat. De fet, solen ser un component 
present a xampús infantils.

Aquests són els químics que has 
d’evitar per lluir una cabellera BIO

COSMÈTICA

vocant sequedat, caspa, vermellors i 
picor.

Els noms més comuns amb què 
trobaràs aquests sulfats són: Sodium 
Lauryl Sulfate, Lauril Sulfato o So-
dium Laureth Sulfate.

per eliminar el greix del cuir cabe-
llut, però també destrueix els lípids 
naturals que la nostra pell genera per 
defensar-se d’agressions externes. Per 
això, l’ús continuat de xampús amb 
Sodium Laureth Sulfate pot provocar 
que la pell s’irriti més fàcilment pro-

123rfLimited©alona1919. Sabó sòlid lliure de químics

L’ús continuat  
de xampús amb 
Sodium Laureth 
Sulfate pot provocar 
que la pell s’irriti  
més fàcilment

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

COSMÈTICA
NATURAL

97%
ingredients naturals

a la venda
en expositor
de 6 unitats

COSMÈTICA

https://verdisnature.com/
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Els podem trobar a la llista d’in-
gredients amb el nom d’isothionate, 
amphoacetate, cocopolygliucose, o 
glucoside.

Silicones

Les silicones s’encarreguen d’apor-
tar al cabell un efecte suau i lluminós. 
Fins aquí ens sembla que les silicones 
són meravelloses, però l’efecte que 
provoquen només és extern.

Es tracta d’un ingredient que te 
el seu origen al petroli, per tant, no 
són biodegradables i, encara menys, 
saludables. En realitat, les silicones 
no milloren la salut dels cabells, més 
aviat podem dir que l’encapsulen.

El problema és que les silicones 
creen una falsa sensació d’hidratació 
que ens porta a creure que la nostra 
cabellera està més sana. Tant al ca-
bell, com també a la pell, les silicones 
generen una capa superficial de bri-
llantor i suavitat, però també és una 
capa que impedeix als cabells i la pell 
poder respirar i això porta a més se-
quedat, aspror, debilitament i major 
caiguda.

Les silicones o olis minerals (els 
seus cosins germans en productes 
d’hidratació) els podem identificar a 
l’etiquetatge amb el nom de parafina, 
paraffinum liquidum, petrolatum, 
vaselina, glycol propilè, oli mineral, 
mineral oil o dimeticona.

Alternatives:

L’alternativa a aquestes silicones 
nocives per a la salut del cabell són 
les anomenades ‘silicones solubles’, 
les podem identificar amb els noms 
d’olis vegetals, silicones vegetals o cy-
clomethicone.

Parabens

Els parabens no són res més que 
conservants i ajuden a fer que la vida 
d’un cosmètic sigui més llarga. Són 
molt útils perquè eviten l’aparició 
de microorganismes, fongs o bacte-
ris. De fet, són els conservants més 
comuns en productes d’higiene i de 
bellesa. La seva nomenclatura quími-
ca és ‘èster de para-hidroxibenzoic’ 
i contenen metanol, propanol i eta-
nol. El 90% dels parabens que es fan 
servir en cosmètica són sintètics, la 
majoria derivats del petroli i, a més 
dels xampús, els podem trobar en 
gels, tònics, maquillatge, desodo-
rants o dentifricis.

Va ser el 2004, arran d’un estudi 
de la Universitat de Reading (Regne 

Unit), quan els parabens es van posar 
al punt de mira. Els científics van tro-
bar restes de parabens en teixits pro-
cedents de dones que tenien càncer 
de mama. Darrere d’aquesta alerta 
s’han dut a terme molts estudis per 
descobrir si els parabens podien ser 
un factor que contribuís a desenvo-
lupar càncer de mama a causa de la 
capacitat d’imitar l’hormona femeni-
na, estrogen, que impulsa el creixe-
ment d’aquests tumors. Per això, l’oc-
tubre del 2014, la Comissió Europea 
va prohibir l’ús de 5 parabens en cos-
mètica (Segons (Reglament (UE) núm. 
358/2014 de la Comissió): Isopropil-
parabe, Isobutilparabe, fenilparabe, 
bencilparabe i pentilparabe.

Encara no s’ha pogut provar 
aquesta relació entre els parabens i 
el càncer de mama, però sí que exer-
ceixen efectes nocius per al nostre 
cuir cabellut. Aquests conservants 
poden provocar dermatitis, enverme-
lliment, picor, inflamació, sequedat i 
tibantor.

Es poden trobar a la llista d’in-
gredients amb els noms de: paraben, 

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

parabeno, parabens, metiloparaben, 
propiloparaben, butiloparaben, eti-
loparaben, i altres amb el sufix -pa-
raben.

Alternatives:

Gràcies a la mala fama dels para-
bens que va desencadenar una gran 
pressió social en contra, molts fabri-
cants de cosmètica els han substituït 
per altres conservants com el sodium 

benzoate amb potassium sorbat, el 
dehydracetic acid, o el gluconodac-
tone amb sodium benzoate. És a dir, 
compostos que exerceixen la mateixa 
funció i més segurs.

Malauradament, si llegim les eti-
quetes dels xampús comercials, segu-
rament trobarem un o més d’aquests 
ingredients perjudicials, perquè les 
grans marques els utilitzen habitual-
ment gràcies al preu reduït i la utili-
tat efectiva.

Per això, és recomanable passar-se 
a la cosmètica natural i triar sempre 
productes fabricats a base d’ingredi-
ents naturals per lluir una cabellera 
cuidada, saludable i BIO. 

123rfLimited©milkos. L’educació el millor tractament per als cabells

COSMÈTICA

El 90% dels parabens 
que es fan servir 
en cosmètica són 
sintètics, la majoria 
derivats del petroli i,  
a més dels xampús, 
els podem trobar 
en gels, tònics, 
maquillatge, 
desodorants o 
dentifricis

Les silicones  
tenen l’origen en  
el petroli, per tant,  
no són biodegradables 
i encara menys 
saludables

https://tallermadreselva.com/
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SALUT I ALIMENTACIÓ

Maitake: enforteix el sistema 
immunitari i millora les defenses

Maitake (Grifola frondosa) és un 
fong amb propietats medicinals, uti-
litzat en la cultura oriental des de fa 
més de 2.000 anys. Comestible de 
bona textura i sabor suau, és molt 
apreciat per les seves propietats 
culinàries. Maitake és el seu nom ja-
ponès que significa fong dansaire, i a 
Xina se’l coneix com Hui Shu Hua. En 
la medicina oriental és molt popular 
per la seva capacitat d’enfortir el sis-
tema immunitari i millorar les defen-
ses naturals de l’organisme.

Creix en grans grups arrodonits de 
30 a 50 centímetres de diàmetre. For-
mats per múltiples barrets de mida 
de 3 a 7 centímetres, es superposen 
esglaonadament i es distribueixen en 
ventall a partir d’una base comuna. 
El seu nom japonès pot derivar de 

l’efecte de suau moviment dels bar-
rets al ser bressolats pel vent.

El maitake creix en forma silves-
tre a l’hemisferi nord, a la costa est 
d’Amèrica del Nord, a Europa, Àsia 
i en el nord-est del Japó. Podem tro-
bar-lo en la natura en el període com-
près entre finals d’agost, setembre i 
octubre. No obstant això, no és un 
fong comú. És molt sensible a les va-
riacions de temperatura i d’humitat. 
El seu hàbitat són els boscos de fulla 
ampla, trobant-se sobre soques i ar-
bres envellits de roures, oms, faigs o 
castanyers.

El maitake és una font de fibra 
dietètica, carbohidrats, proteïnes, vi-

tamines, minerals, aminoàcids i anti-
oxidants. És ric en vitamines del grup 
B, especialment en vitamina B3, en 
vitamina D i vitamina E, i en mine-
rals com calci, coure, ferro, magnesi, 
manganès, fòsfor, potassi, seleni i 
zinc. 

El seu principi actiu més impor-
tant és el grifolan, un polisacàrid be-
taglucà que té una funció immune 
molt potent per activar i enfortir el 
sistema immunitari i bloquejar la re-
producció de cèl·lules canceroses, es-
pecialment en càncer de mama.

Es considera un adaptògen, que 
ajuda al nostre sistema immune a 
funcionar millor. Estimula la immu-

nitat, ajuda a combatre l’estrès i la 
fatiga, disminueix la pressió arterial, 
els nivells de colesterol i la glucosa a 
la sang.

Maitake el podem trobar tot 
l’any, ja que des de la dècada de 
1980 es conrea tant per les seves 
propietats medicinals com culinàri-
es. Es pot consumir fresc o sec, en 
forma d’extracte, en pols o líquid. 
Consumir-lo fresc és l’ideal. Es pren 
el bolet sencer, el cos fructífer, afe-
gint-lo a qualsevol aliment que pre-
parem, a l’igual que es fa amb altres 
fongs comestibles. I per la seva natu-
ralesa medicinal, obtindrem salut i 
vitalitat. 

123rfLimited©bowonpat. Maitake fresc

SUBSCRIU-TE
gratis escanejant el codi

bioecoactual.com/ca/subscripcio

EN EL TEU EMAIL

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

Estimula  
la immunitat,  
ajuda a combatre 
l’estrès i la fatiga, 
disminueix la 
pressió arterial,  
els nivells  
de colesterol  
i la glucosa  
a la sang

El maitake  
és una font  
de fibra dietètica, 
carbohidrats, 
proteïnes, 
vitamines, minerals, 
aminoàcids i 
antioxidants

https://www.bioecoactual.com/ca/subscripcio/


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

29B I O E C O  A C T U A L
Desembre 2022 - Núm 109

L’OPINIÓ DE L’ESPECIALISTAMaribel Saíz Cayuela, Llicenciada en Ciències biològiques, 
PGD. Dietètica i nutrició | bio@bioecoactual.com

Construeix les seves defenses

INTERSA LABS

La línia més completa per a la canalla
PRÒPOLI EN SINERGIA AMB EQUINÀCIA, PLANTES FRESQUES I OLIS ESSENCIALS

* *

** *

SABOR AGRADABLE

FÀCIL DE PRENDRE

SENSE GLUTEN

PRÒPOLI AMB LA
MÀXIMA CONCENTRACIÓ EN

GARANTITS

COMPLEMENTS ALIMENTARIS

Evidència científica del benefici 
del pròpolis en els nens

El pròpolis com a eina per reduir els 
episodis d’infeccions respiratòries que 
afecten el tracte superior i la durada dels 
símptomes.

El pròpolis és una substància úni-
ca que posseeix una composició com-
plexa molt rica en substàncies antimi-
crobianes i antioxidants, considerada 
avui dia un antibiòtic natural que 
ha demostrat ser efectiu per comba-
tre gèrmens amb una acció d’ampli 
espectre, molt útil en la prevenció 
i com a tractament, amb la finalitat 
d’enfortir el sistema immunològic, 
recuperar la mucosa respiratòria i 
controlar les infeccions bacteria-
nes i virals que afecten el sistema 
respiratori principalment.

S’han identificat diversos cente-
nars de components al pròpolis, i 
la seva activitat biològica s’associa 
principalment amb la presència de 
compostos fenòlics. El pròpolis tam-
bé presenta molts altres constituents, 

com aldehids aromàtics, diterpens, 
sesquiterpens, èsters, lignans, alco-
hols, aminoàcids, àcids grassos, vita-
mines i minerals.

S’ha demostrat científicament que 
el consum de pròpolis com a comple-
ment als nens pot ajudar en el tracta-

ment de les infeccions del tracte res-
piratori superior. El pròpolis és segur 
i exerceix a més activitat antiviral i 
immunomoduladora.

L’eficàcia d’una preparació que 
conté pròpolis i extracte d’equinàcia 
es va avaluar per al tractament de les 

infeccions del tracte respiratori superi-
or en els nens, en un estudi publicat a 
la prestigiosa revista Archives of pediat-
rics and adolescent medicine, concloent 
que l’ús del pròpolis, l’equinàcia i la 
vitamina C en nens afectats per infec-
cions respiratòries del tracte superior, 
es reduïa el nombre total d’episodis 
de malaltia i el nombre mitjà d’episo-
dis per nen era significativament més 
baix. El nombre total de dies de malal-
tia i la durada dels episodis també van 
ser menors en comparació del grup de 
placebo. 

L’efecte positiu de la combinació 
d’equinàcia, pròpolis i vitamina 
C va ser revisat posteriorment per 
un altre equip científic i publicat a 
l’American journal of health-system 
pharmacy, on es va constatar la dismi-
nució del nombre d’episodis d’infec-
cions respiratòries que afectaven el 
tracte superior, la durada dels símp-
tomes i el nombre de dies de durada 
de la malaltia. 

123rfLimited©dolgachov

https://www.intersalabs.com/
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Immuncaps,  
de Physalis

Fragàncies ecològiques, 
de Jimmy Boyd 
Biodynamic

Cremes facials naturals, 
de Verdis Nature

Hierro Vital, de GSE 
Organic Supplements

Jimmy Boyd, prestigiosa marca espanyola 
de perfums naturals, acaba de llançar la lí-
nia BioDynamic amb certificació Ecocert. 
Una gamma de 8 colònies intenses, ela-
borades amb alcohol ecològic i utilitzant 
només ingredients naturals, silvestres i 
de cultiu ecològic. A més, la fragància “Le-
mon & Rose” ha estat premiada a Suècia 
com a Millor Fragància Bio 2022. El seu 
envàs és de vidre i el packaging, de cartró 
reciclat sense tintes.

Physalis Immuncaps bio conté 
una sinergia exclusiva d'olis es-
sencials purs i naturals, entre d'al-
tres conté ravintsara i Eucalyptus 
radiata. 

Els olis de romaní, gingebre i sajo-
lida de muntanya donen suport a 
la immunitat natural, mentre que 
l'eucaliptus radiata contribueix al 
confort de les vies respiratòries 
superiors.

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

Certificat: Ecològic (Euro Fulla)
Marca: GSE Organic Supplements 
Distribució: Distr. Dietéticas El Labrador 
www.ellabrador.es 

Verdis Nature llança al mercat 
dues cremes facials naturals, 
ideals com a regal de Nadal!: 
Crema facial Rosa Mosqueta 
i Àcid Hialurònic: antiarru-
gues, reafirmant, fa menys 
visibles les línies d'expressió, 
per a pells seques i apagades; 
i Crema facial Col·lagen Marí: 
hidrata la pell aportant elasti-
citat i fermesa, per a tot tipus 
de pells.

El ferro d’origen vegetal és molt suau 
per al sistema digestiu humà. GSE és la 
primera empresa del món a desenvolu-
par un suplement de ferro 100% ecolò-
gic, procedent de les fulles del Curry. La 
combinació de ferro amb 6 sucs biològics 
nutritius -suc de raïm vermell, cirera àci-
da, grosella negra, mora, aronia i baia de 
saüc- fa del complex Hierro Vital un su-
plement que agradarà fins i tot als més 
petits. Contribueix a reduir el cansament 
i l'esgotament i el funcionament normal 
del sistema immunitari.

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

Loció corporal, 
de Webotanix

Detergent líquid 
concentrat, 
d'Ecodoo

Gràcies al seu efecte reparador, aquesta 
loció hidratant amb CBD nodreix la pell 
i contribueix a reduir els signes de l’edat. 
La seva fórmula amb CBD uneix la millor 
selecció d'ingredients presents a la natu-
ra per nodrir la pell de manera natural i 
lliure de químics. Pensada per a ús dia-
ri, amb una combinació de fitoteràpia i 
aromateràpia i amb un alt contingut en 
CBD, en sinergia amb àloe vera, oli de jo-
joba, oli d'argan i olis essencials de gera-
ni, encens i espígol.

Ecodoo presenta el nou detergent líquid 
concentrat en envàs 100% reciclable. 1,5 
litres equivalen a 3 litres gràcies a la seva 
eficaç fórmula (99 rentats). A més, és:

• Sense al·lèrgens

• Sense perfum.

• Sense oli de palma.

• 100% d'origen natural.

Certificat: Cosmos Organic
Marca: Webotanix 
www.webotanix.com 
Empresa: Webotanix, S.L. 

Certificat: Ecocert Ecodétergent
Marca: Ecodoo  
Distribució: Biocop Productos 
Biológicos, S.A. | www.biocop.es  

Certificat: Acene 
Marca: Verdis Nature 
www.verdisnature.com 
Empresa: Verdis Nature, S.L.  

ELS ECO IMPRESCINDIBLES DE COSMÈTICA, CURA PERSONAL I LLAR: és un espai no publicitari on els productes referenciats són
seleccionats segons el criteri del consumidor. Recomana’ns a bio@bioecoactual.com el teu producte preferit

ELS ECO IMPRESCINDIBLES DE COSMÈTICA, CURA PERSONAL I LLAR

COMP. ALIMENTARIS COMP. ALIMENTARIS

PERFUMERIA COSMÈTICA

COSMÈTICA PROD. DE NETEJA
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Nodreix la teva pell per dins i  
per fora amb cosmètica ecològica

COSMÈTICA NATURAL

Una bona rutina de cura corporal 
ajuda a mantenir la pell en un aspec-
te sa. L’exfoliació i la hidratació són 
els passos principals i la cosmètica 
ecològica certificada, una gran aliada.

Hidratar des de la base

Locions, cremes i olis corporals 
són els productes més emprats en 
la cura de la pell quan l’objectiu és 
hidratar i nodrir en profunditat. No 
obstant això, molts productes con-
vencionals contenen silicones i pa-
rafines que creen una capa invisible 
sobre la pell. Aquesta fa la sensació 
de tenir la pell uniforme i hidratada, 
però en realitat tapa els porus, difi-
cultant la transpiració natural de la 
pell.

La cosmètica ecològica certifi-
cada, formulada amb ingredients 
naturals com olis, mantegues o ceres 
vegetals, permet que la pell respiri 
mentre la nodreix i la hidrata des de 

la base i prevé la seva deshidratació. 
Entre els olis vegetals més utilitzats 
en cosmètica natural trobem l’oli 
d’argània, excel·lent per a tractar 
la pell i el cabell sec i enfortir les 
ungles; l’oli de rosa mosqueta, hi-
dratant i cicatritzant; l’oli d’onagra, 
ric en àcids grassos que milloren 
l’elasticitat de la pell; l’oli d’amet-
lles dolces, apreciat pel seu efecte 
nutritiu i de ràpida absorció; o l’oli 
de jojoba, destacat per les seves pro-
pietats antioxidants. Les mantegues 
i les ceres vegetals (com el karité i 
el cacau) també tenen un alt poder 
nutritiu, tant en la pell com en el ca-
bell, i constitueixen la base de molts 
cosmètics.

Antioxidants

En pensar en la cura de la pell, 
automàticament ho relacionem amb 
el tractament extern. Però els nostres 
hàbits de vida i alimentació juguen 
un paper igual d’important que els 
productes cosmètics en el manteni-
ment d’una pell elàstica i hidratada.

Incorporar aliments antioxi-
dants en el context d’una dieta va-
riada i equilibrada ajuda a prevenir 
l’oxidació cel·lular i a protegir la pell 
davant els radicals lliures. En aquest 
sentit, cítrics, vegetals de fulla verda, 
tomàquets i pebrots, rics en vitami-
na C, així com fruita seca, llegums, 

cereals integrals, vegetals i oli d’oli-
va verge extra, rics en polifenols, 
exerceixen una acció protectora en-
front dels enzims que destrueixen 
l’estructura de la pell. Carotenoides 
(presents en pastanaga, carabassa, 
espinacs, albercocs i bledes) i àcids 
grassos també destaquen pel seu 
efecte antioxidant i estabilitzador de 
mucoses i membranes cel·lulars de 
la pell. 

123rfLimited©whitebearstudio1. Crema de cosmètica ecològica 

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

Pots adquirir tots aquests productes
als centres Herbolario Navarro i a

www.herbolarionavarro.es

ESPAI PATROCINAT PER:
Herbolario Navarro | Casa Fundada en 1771 | www.herbolarionavarro.es

Ariadna Coma, 
Periodista | bio@bioecoactual.com 

Locions, cremes 
i olis corporals  
són els productes 
més emprats en  
la cura de la pell 
quan l’objectiu  
és hidratar i nodrir 
en profunditat

Una bona rutina  
de cura corporal 
ajuda a mantenir  
la pell en un 
aspecte sa

CERTIFICADORA

https://www.biovidasana.org/
https://www.herbolarionavarro.es/
https://www.herbolarionavarro.es/
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L’ENTREVISTA Oriol Urrutia, Co-Editor i Politòleg 
comunicacion@bioecoactual.com

yogitea.com       facebook.com/yogitea       @yogiteaeurope

ESPERIT D’ADVENT
AMB YOGI TEA®.
La Infusió Nadalenca que fa el bé

L’època més meravellosa de l’any se celebra amb YOGI TEA®.
Gaudeix del Nadal amb aquesta deliciosa infusió aiurvèdica,
al mateix temps que col·labores amb Nevandra, donant suport al
projecte d’educació escolar i el seu orfenat a l’Índia.
Més informació sobre el projecte Nevandra a www.yogitea.com

EDICIÓ LIMITADA

Brooks Wallin: “Imaginem el futur  
on l’agricultura esdevingui, en gran part, 
ecològica”

comprometem a ser transparents i ho-
nestos amb els nostres consumidors i 
continuarem treballant en la nostra 
cadena de subministrament per ga-
rantir que els nostres consumidors 
rebin els ingredients de la millor qua-
litat. Creiem en els productes de qua-
litat i en els valors autèntics; aquesta 
és una de les raons per les quals no 
tenim cap aroma artificial o natural 
als nostres productes. La nostra visió 
és intentar mantenir el menjar tan a 
prop de la veritat com sigui possible.

Com valora la situació actual de 
la producció ecològica?

El 2022, la pressió sobre els preus 
haurà alentit o fins i tot revertit el rit-
me de conversió a l’agricultura eco-
lògica. Malgrat aquestes dificultats 
actuals, encara creiem fermament en 
el futur dels aliments ecològics com a 
mode agrícola dominant per cultivar 
aliments per al futur. No hi ha cap 
altre sistema tan clarament definit, 
entès o controlat amb tanta cura com 
aquest.

I com imagina el futur?

Imaginem el futur on l’agricultura 
esdevingui, en gran part, ecològica; 
Així, preveiem que el percentatge 
d’ecològic augmentarà any rere any. 

Brooks Wallin (1956, França), treba-
lla en productes ecològics des de 1999, 
és president d’Organic Stories SAS, fa-
bricant i comercialitzador de productes 
alimentaris ecològics de primera quali-
tat amb seu a Perpinyà. 

Organic Stories produeix cereals 
d’esmorzar ecològics de marca prò-
pia i per altres marques, conserves 
ecològiques i brots frescos ecològics i 
kombutxa, principalment per al mercat 
francès, però també per a molts altres 
mercats europeus i asiàtics.

Favrichon es va fundar l’any 
1890. Quin és el secret per mante-
nir una marca al mercat ecològic 
durant 130 anys?

Tot i que sempre hem estat a prop 
de les nostres arrels com a fabricant 
de cereals, el nostre negoci ecològic va 
començar l’any 1974. Sempre hem tin-
gut un fort sentit de propòsit i determi-
nació, i això ha ajudat la nostra marca 
al mercat ecològic. També creiem que 
desenvolupar i mantenir associacions 

amb agricultors i cooperatives ha es-
tat primordial, ja que ens ha permès 
obtenir ingredients de qualitat i man-
tenir-nos constants en la nostra missió 
i lliurament dels nostres productes. 
Finalment, escoltar els nostres consu-
midors i estar atents a les seves neces-
sitats i expectatives ens ha ajudat sens 
dubte a centrar els nostres esforços en 
allò que és realment important.

Quin paper juga la innovació 
en el desenvolupament del vostre 
producte?

La innovació és molt important 
per a nosaltres. Sempre busquem 
anticipar-nos i atendre les necessitats 
i desitjos dels nostres consumidors. 
També ens esforcem per descobrir 
espais en blanc al mercat d’aliments 
ecològics francès i buscar oportuni-
tats per afegir valor i satisfer les no-
ves expectatives creixents dels con-
sumidors. El nostre enfocament a la 
innovació ha estat com un laboratori 
en directe: provem nous conceptes, 
ens arrisquem i veiem quina pot ser 
la resposta dels consumidors als nos-
tres nous productes.

Quins són els vostres valors?

Valorem per sobre de tot la transpa-
rència, l’honestedat i la qualitat. Ens 

A més a més, creiem que l’agricultura 
s’adaptarà cada cop més als mercats 
regionals amb més producció local. 
Això respon als creixents desitjos 
dels països de ser sobirans en l’ali-
mentació i reduir kilòmetres.

A França, la producció i el con-
sum ecològics té més suport ins-
titucional que a Espanya. Ajuda 
a marcar la diferència o és feina 
d’empreses i consumidors?

És cert que tenim un fort suport 
institucional a França, però això no 
vol dir que aprovar lleis o canviar la 
normativa sigui fàcil. També hem de 
treballar amb, i de vegades en con-
tra, les empreses i/o els lobbies de 
fabricació o distribució, que de vega-
des poden constituir obstacles per al 
desenvolupament de productes ecolò-
gics. Sens dubte, les empreses i les or-
ganitzacions de consumidors juguen 
un paper molt important per ajudar a 
transformar el nostre sistema alimen-
tari cap a una cosa més sostenible. 

ALIMENTACIÓ

La nostra visió  
és intentar mantenir  
el menjar tan a prop  

de la veritat com  
sigui possible

https://www.yogitea.com/es/



