


INTRODUCCIÓ
La macrobiòtica és una filosofia de vida que busca 
l’equilibri entre la ment i el cos. El seu objectiu 
és ajudar-nos a ser feliços i a estar sans. Per això, 
destaca la importància de l’alimentació i considera 
que s’han de tenir en compte tots els aspectes de 
la nostra existència per determinar un estil correcte 
de dieta. L’estació, el clima, la situació geogràfica, 
el tipus d’activitat física, la constitució i l’estat de salut 
són alguns exemples de les variables que cal tenir 
en compte.

La paraula macrobiòtica prové del grec macro [gran] 
i de bios [vida], i la va utilitzar per primera vegada 
el metge alemany Christoph Wilhelm Hufeland a 
principis del segle XIX per definir una dieta vegetariana 
a l’estil europeu. Posteriorment, als anys 50, l’erudit 
japonès Sakurazawa Nyoiti va aplicar el terme a la 
seva filosofia i dieta d’aliments naturals a l’estil oriental. 
Ell va definir la paraula macrobiòtica com “l’art de 
la longevitat”.
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YIN I YANG, L’ENERGIA 
QUE MOU EL MÓN
Des de l’antiguitat s’ha observat que tot fenomen té dues tendències, 
una d’expansiva i una altra que s’acosta a la contracció. Amb els aliments 
passa el mateix, i per això quan mengem aliments extremament contractors 
o yang (com els que tenen un excés de sal) el cos ens demana equilibrar-se 
amb el seu contrari energètic, en aquest cas, amb aliments expansius (com 
la xocolata o el sucre).

Normalment el nostre cos està equilibrat, ja que solem menjar aliments 
centrats –com ara cereals integrals i llegums–  o aliments yin i yang, 
sense arribar als extrems.

A continuació podem veure els aliments expansius, els contractors i els centrats.

EXTREM EXPANSIU O YIN

ALIMENTS CENTRATS

Drogues i la majoria dels medicaments
Productes químics
Begudes alcohòliques
Sucre refinat
Complements vitamínics
Edulcorants: mel, melasses…
Gelea reial i pol·len
Begudes aromàtiques i estimulants: cafè, te, menta…
Espècies
Sucs de fruita
Olis
Lactis tous: formatge fresc, mató, nata, iogurt…
Fruites tropicals
Solanàcies

EXTREM CONTRACTOR O YANG

Peix
Marisc
Aviram
Carn vermella
Formatges curats
Ous
Embotits
Ferments salats: salsa de soja, miso, umeboshi
Sal marina

Els aliments estan ordenats de menys a més contractors.

Fruites
Fruita seca
Vegetals d’origen primitiu: bolets, espàrrecs... 
Germinats
Verdures de fulla
Verdures rodones
Arrels
Llavors
Llegums
Cereals integrals

Els aliments estan ordenats de més a menys expansius. 
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Cereals integrals
25 al 40%

Verdures 
15 al 35%

Llegums i 
proteïnes vegetals

10 al 20%

Peix blanc
10 al 20%

Algues 5%

Condiments 5%

Llavors i olis 
d’extracció en fred
5%

Per recuperar i mantenir la salut, la vitalitat i la felicitat, la macrobiòtica 
recomana evitar els extrems energètics i orienta la dieta cap a aliments 
més equilibrats. 

Destaquen els cereals integrals (font de vitalitat, energia i estabilitat), les 
verdures, els llegums i altres aliments que, combinats en una proporció 
adequada, ens permetran estar en harmonia. Aquestes proporcions 
variaran en funció de l’edat, el sexe, el lloc de residència i l’estil de vida.

Cereals integrals: aporten tots els nutrients necessaris 
per al cos, hidrats de carboni, proteïnes, vitamines, 
minerals, greixos i aigua.
Consum diari: del 25 al 40% del volum total.

Verdures: són la font principal de vitamines i minerals. 
Són especialment recomanables les verdures de fulla 
verda, com les crucíferes.
Consum diari: del 15 al   35% del volum total.

Llegums i proteïnes vegetals: l’opció més 
recomanable per netejar la dieta.
Consum diari: del 10 al 20% del volum total.

Peix blanc: la proteïna d’origen animal més centrada.
Consum diari: del 10 al 20% del volum total.

Algues: resulten ideals per mineralitzar i depurar el cos.
Consum diari: 5% del volum total.

Condiments: generalment solen ser productes derivats 
de la soja, com el miso o el shoyu, però també són 
recomanables la sal de sèsam, l’umeboshi i el kudzú.
Consum diari: 5% del volum total.

Llavors i olis d’extracció en fred: contenen 
minerals, vitamines i àcids grassos omega-3 i omega-6.
Consum diari: 5% del volum total.
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ALIMENTS TERAPÈUTICS

MISO

Què és? 
És soja fermentada amb sal que es presenta en forma de pasta. Hi ha diferents 
tipus de miso: genmai (elaborat amb arròs), mugi (fermentat amb ordi), etc.

Propietats
És un condiment altament remineralitzador i desintoxicant, afavoreix la digestió 
i és un magnífic activador de les defenses del cos. A més, és antioxidant i ajuda 
a eliminar del cos les radiacions, per això està especialment recomanat per 
a les persones que treballen davant d’un ordinador durant tot el dia. 
El miso també ajuda a netejar la nicotina dels pulmons i a prevenir les malalties 
cardiovasculars.

A la cuina
Prendre sopa de miso amb regularitat resulta molt aconsellable. Es pot afegir 
una culleradeta de miso per cada tassa de brou de verdures i escalfar-lo sense 
que arribi a bullir.

SHOYU I TAMARI

Què són? 
Són dues salses molt semblants, però elaborades amb un ingredient diferent. 
El tamari està fet a base de soja, aigua i sal, mentre que el shoyu també porta 
blat, i per això no és apte per a persones celíaques. Ambdues salses s’obtenen 
fermentant aquests ingredients entre 18 i 24 mesos.

Propietats
Aporten molts nutrients, alhora que ajuden a millorar el funcionament del sistema 
digestiu. A més, tenen propietats remineralitzadores i alcalinitzants. Les salses 
ecològiques no contenen sucre, caramel ni additius com el glutamat monosòdic 
(un potenciador del sabor que inhibeix la sensació de sacietat).

A la cuina
Es poden utilitzar com a alternativa a la sal, ja que potencien el sabor 
dels aliments. La salsa de soja (shoyu) té un sabor més suau que el tamari, 
i per aquesta raó resulta ideal per cuinar verdures, sopes, guisats i proteïnes. 
El tamari, per contra, té un sabor més intens, i per això només se’n necessiten 
unes gotes per amanir.

MENJAR PER EQUILIBRAR 
EL NOSTRE ESTAT EMOCIONAL

EXTREM EXPANSIU O YIN 
Quan estem en aquesta fase ens oblidem de coses, tenim ansietat, 
ens falta força de voluntat i tenim excés de pes a causa de la retenció 
de líquids o l’excés de consum d’aliments yin (dolços, lactis, etc.)
Cal eliminar de la dieta: excés de sucre, xocolata, alcohol, lactis 
i fruita.
Recomanacions: cereals integrals, verdures, llegums, algues i peix.

EXTREM CONTRACTOR O YANG
Notem els músculs tensos, les articulacions rígides, estem impacients 
i estressats.
Cal eliminar de la dieta: excés de sal, carn, embotits, formatges 
curats i aliments molt secs.
Recomanacions: cereals integrals, verdures (sobretot de fulla verda), 
llegums, proteïnes vegetals i fruita fresca o en compota.

Tamari 
baix en sal

LIMA

Miso hatcho 
no past
LIMA

Tofu fresc
VEGETALIA

Quinoa reial en gra
LA FINESTRA
SUL CIELO

Salsa de 
soja shoyu
BIOCOP
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KUDZÚ

Què és? 
És el midó que s’extreu artesanalment d’unes arrels volcàniques. Té un sabor 
neutre. 

Propietats
La medicina tradicional xinesa l’utilitza per combatre trastorns intestinals i 
digestius, així com problemes respiratoris. A més, potencia l’energia i redueix 
la febre si el combinem amb suc de poma.

A la cuina
Per combatre trastorns intestinals és interessant  barrejar kudzú i umeboshi. 
Cal dissoldre el kudzú en un bol d’aigua freda, bullir-lo i remenar fins que 
canviï de color.  Després es treu del foc i s’hi afegeix mitja culleradeta de pasta 
d’umeboshi.

SAL DE SÈSAM (GOMASIO)

Què és? 
Un condiment de sabor molt agradable que s’elabora, tal com indica el nom, 
amb sèsam i sal.

Propietats
Té propietats alcalinitzants, redueix l’acidesa estomacal i és molt ric en fibra. 
També destaca per la seva aportació energètica, i té una gran capacitat per 
activar el sistema nerviós.

A la cuina
Se’n pot afegir una cullerada petita sobre l’arròs o altres cereals, o a la verdura.

TAHINA

Què és? 
És una crema obtinguda a partir de sèsam mòlt.

Propietats
Destaca pel seu elevat contingut en calci i magnesi. Aquest últim mineral és 
necessari perquè el nostre organisme assimili el calci.

A la cuina
S’utilitza com a ingredient per a cremes, salses, etc. També es pot untar en pa 
o en coquetes de cereal inflat.

Sal de sèsam d’algues
VEGETALIA

Tahina integral
VERITAS

Gohan de Konjac
VEGETALIA

Kudzú
BIOCOP
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A la cuina
La recepta més comuna és amb brou calent de verdures, però també 
es poden barrejar amb ous, tofu, tempuras, etc.

ALGUES

Què són? 
Són un producte del mar amb grans beneficis per a l’organisme. 
N’hi ha de diferents tipus, entre els quals destaquen l’alga kombu (s’utilitza 
per a la cocció de llegums, i és molt rica en ferro), la wakame (elimina greix) 
o l’agar-agar (s’utilitza com a substitut de la gelatina).

Propietats
Les algues són una font excepcional d’oligoelements, vitamines i minerals. 
També són un excel·lent depuratiu, ja que netegen les artèries.

A la cuina
És molt recomanable consumir-ne petites quantitats de manera habitual. 
Es poden posar en remull i afegir-se a cremes o amanides.

UMEBOSHI

Què és? 
És una pruna fermentada entre un i tres anys amb sal i fulles de peril·la (shiso).

Propietats
S’utilitza molt en medicina japonesa per alleujar el cansament, en concret, 
el cansament muscular. També és molt útil per combatre problemes intestinals, 
així com el mal alè. A més, l’umeboshi metabolitza l’excés de sucres i farines 
refinades, ajuda a recuperar la gana, augmenta les defenses i és un bon recurs 
contra els marejos. 

A la cuina
Per estimular la digestió es deixa desfer una mica d’umeboshi sota la llengua 
(la mida d’un cigró). Per eliminar el cansament en dissolem mitja cullerada en un te.

ESPECIALITATS DE PASTA: UDON, RAMEN I BIFUN

Què són?
Els fideus udon i ramen són un tipus de pasta molt popular al Japó perquè es 
couen amb molta rapidesa. Els bifun són uns espaguetis d’arròs, molt lleugers 
i saborosos.

Propietats
Tant els fideus udon com els ramen són rics en hidrats de carboni, importants 
per aportar energia a l’organisme. Els bifun, a més d’aportar energia, són molt 
digestius.

Umeboshi
BIOCOP

Bifun
LA FINESTRA
SUL CIELO

Udon
d’arròs integral
amb wakame
KING SOBA

Ramen
d’arròs integral
KING SOBA

Espaguetis de mar 
deshidratats

PORTO MUIÑOS

Alga kombu 
deshidratada

PORTO MUIÑOS

Hijiki boshu
LA FINESTRA
SUL CIELO

Tàrtar d’algues 
natural

PORTO MUIÑOS
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SOPA MISO AMB NOODLES
INGREDIENTS
• 1 litre de brou de verdures
• 3 pastanagues
• 4 fulles de fonoll o 4 fulles 
   de pak choi (segons temporada)
• Fideus d’arròs amb wakame
• 1 cullerada sopera de hatcho miso
• Oli d’oliva
• Sal marina

ELABORACIÓ
1. Pela les verdures i talla-les a la juliana.
2. Salta les verdures a la paella amb una mica d’oli i sal marina 
     durant un parell de minuts.
3. Cobreix-les amb brou de verdures, remena-ho, tapa-ho 
     i deixa-ho coure uns 5 minuts.
4. Afegeix-hi els fideus i cou-ho durant 6 minuts més.
5. Retira-ho del foc, afegeix-hi el miso i remena fins que es desfaci bé.

RECEPTES

Udon
d’arròs integral
amb wakame
KING SOBA

Miso hatcho 
no past
LIMA
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AMANIDA DE WAKAME, 
TEMPEH I GERMINATS 
INGREDIENTS
• 320 g d’alga wakame
• 200 g de tempeh
• 50 g de germinats variats
• 60 g de nabius
• 2 alvocats madurs, pelats 
   i sense pinyol

ELABORACIÓ
1. Talla el tempeh, el pa i els alvocats a daus i esprem 
     la llimona per obtenir-ne el suc. Reserva-ho.
2. Posa el pa i el tempeh en dues paelles amb una mica d’oli. 
    Has de torrar el pa i cuinar el tempeh durant uns minuts.
3. Si l’alga wakame està deshidratada, posa-la a hidratar 
    uns minuts en aigua. Escorre-la i reserva-la.
4. Col·loca les algues en una safata, el tempeh, 
    els germinats, els alvocats, els nabius, el sèsam, el suc 
    de llimona i l’oli de sèsam. Afegeix-hi sal i barreja-ho. 
     Serveix-ho immediatament.

• 1 llimona
• 80 g de pa torrat
• 1culleradeta de sèsam
• 60 g d’oli de sèsam
• Sal Tempeh fresc

VEGETALIA

Alga wakame 
deshidratada

PORTO MUIÑOS
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RISOTTO AMB AZUKIS  
INGREDIENTS
• 1 tassa d’arròs
• 1/2 tassa d’azukis
• 6 cm d’alga kombu

ELABORACIÓ
1. Posa en remull les azukis durant una nit.
2. Renta i deixa en remull l’alga kombu, neteja l’arròs 
     i pica l’all al morter.
3. Col·loca l’alga kombu al fons d’una cassola, 
     després les azukis, l’all i l’arròs. Aboca l’aigua per sobre 
     i posa-ho a bullir amb la cassola tapada.
4. Just abans de servir, condimenta-ho amb sal de sèsam.

• 4 tasses d’aigua
• 1 gra d’all
• Sal de sèsam (gomasio)

Sal de sèsam
VEGETALIA

Alga kombu
BIOCOP
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APUNTA’T ALS TALLERS 
I A LES CONFERÈNCIES

TALLERS DE CUINA

Els superfoods del mar: 
descobreix com pots incloure 
les algues en les teves receptes 
Porto Muiños

de 17.00 a 19.00 h 10 €

19 DE MAIG

Sopars equilibrats 
en 15 minuts 
Mireia Anglada (El Granero)

de 19.30 a 21.00 h 10 €

31 DE MAIG

Viu macro: claus per a 
organitzar menús complets 
i equilibrats 
Alf Mota (La Finestra sul Cielo)

de 18.30 a 20.00 h 10 €

1 DE JUNY

CONFERÈNCIES

Yin i yang: troba l’equilibri 
en els teus àpats
Mai Vives (Natursoy)

de 19.30 a 21.00 h 10 €

24 DE MAIG

Inclou en la teva alimentació 
10 grups d’aliments que et 
canviaran la vida per sempre 
Patricia Restrepo 
(La Finestra sul Cielo) 

de 18.30 a 20.00 h 10 €

25 DE MAIG

www.terraveritas.es
C/ Diputació, 239, Barcelona
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Amb la col·laboració de:

www.veritas.esshop.veritas.es


