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editorial

Sabies que, un bon plat de llenties amb arròs 
proporciona proteïnes d’alt valor biològic equiparables 
a les de la carn
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Receptes, consells nutricionals, menús, novetats, 
concursos i molt més. Segueix-nos!

Sabes que estás en otoño cuando acabas de trabajar 
y es de noche, cuando no se te ocurre salir de casa sin 
una chaqueta –a veces incluso sin paraguas– y cuando tu 
expresión favorita es “tarde de peli y manta”. Cuando em-
piezas a soñar con las vacaciones de Navidad y cuando 
no quieres levantarte de la cama por miedo a morir con-
gelado. 

Pero, sobre todo, sabes que estás en otoño cuando 
cambian los colores de la mesa. Nos despedimos del rojo 
de los tomates y las sandías para recibir al naranja. El na-
ranja de las calabazas, con sus betacarotenos que refuerzan 
nuestras defensas, y el de los cítricos, ricos en vitamina C. 
Y es que, qué sabia es la naturaleza, que nos proporciona 
los alimentos que necesitamos en cada momento.

Forn Natural, Veritas, 
Salgot i Masmi

Los colores del otoño

ana moreno
departament de marketing
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Dolçor de tardor
Comença la temporada de carbasses, una hortalissa típica dels mesos freds 
que reconforta els petits amb la seva dolçor, alhora que actua com un bàlsam 
digestiu, nodreix el seu sistema nerviós i els aporta vitamines antioxidants. 
I, a més, gràcies al seu característic sabor dolç i suau els encanta.

Sabies que, la carbassa és molt recomanable per a nens amb tendència al restrenyiment, sobretot si 
s’hi afegeix una cullerada d’oli d’oliva al final de la cocció.
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Llavors mineralitzants

Les llavors de carbassa constitueixen un refri-
geri molt saludable per als nens i són el millor 
condiment per mineralitzar els plats. Entre la 
gran quantitat de minerals que aporten destaca 
el magnesi, que és de vital importància per als 
sistemes cardiovascular i nerviós. Només cal 
afegir-ne 50 g a la dieta del petit per cobrir la 
meitat de les seves necessitats diàries.

Segons la medicina tradicional xinesa, el sabor dolç ha 
de ser el predominant en la dieta de tota la família, però no 
tots els aliments dolços produeixen el mateix efecte, ja que 
hi ha tres grans tipus de dolçor que incideixen de forma 
diferent en el metabolisme .

El primer enforteix i tonifica, i es troba en forma de 
carbohidrats complexos en cereals, verdures (carbassa, 
pastanaga, ceba), llegums, fruita seca i llavors. El segon 
neteja i drena, el típic de les fruites. I el tercer, i altament 
perjudicial, és l’antitonificant, propi dels sucres refinats 
(sorbitol, aspartam, sacarina), i té un efecte acidòtic que 
consumeix les reserves de minerals i les estructures inter-
nes de l’organisme.

Un aliment molt complet
De les tres classes de dolç, la carbassa proporcio-

na el primer, que satisfà, enforteix i hidrata i resulta 
molt adequat per als més petits durant aquesta època de 
l’any. Per la seva composició nutricional, aquesta hor-
talissa és aconsellable en totes les etapes de la vida, es-
pecialment durant la infància, ja que contribueix al bon 
estat de pell, ossos i dents, així com del sistema nerviós 
i l’aparell digestiu. També resulta molt recomanable du-
rant l’embaràs i la lactància.

• Nutritiva. En la seva composició destaquen els car-
bohidrats i els minerals (potassi, fòsfor, magnesi, ferro i 
zinc), així com un elevat percentatge d’aigua, fet que fa 
que sigui lleugera i nutritiva alhora.

• Digestiva. A més, conté fibra i mucílags que regulen 
el trànsit intestinal, exerceixen un efecte balsàmic sobre 
l’aparell digestiu i combaten l’estrenyiment.

• Antioxidant. Així mateix, té una gran riquesa vitamí-
nica, especialment de betacarotè o provitamina A i de les 
altres dues vitamines antioxidants, la C i la E. També pro-
porciona licopè (un pigment molt beneficiós que combat 
els radicals lliures) i diverses vitamines del grup B, com la 
B2, la B6 i l’àcid fòlic.

Idees per cuinar... i sorprendre!
Hi ha una infinitat de receptes amb carbassa: guisats, 

purés, sopes, fregits, però també postres, pastissos, melme-
lades i sucs. Fins i tot es pot afegir ratllada a les amanides. 
Totes aquestes possibilitats faciliten la seva introducció en 
la dieta dels més petits, que sempre n’agraeixen la dolçor.

• Bullida. Es pot bullir amb mill durant 30 minuts i 
després passar pel passapuré i amanir amb sèsam triturat.

- El primer puré. Si es bull amb pastanaga i patata obtin-
drem una textura suau molt agradable al paladar que 
ajudarà els infants a passar de la lactància materna a 
l’alimentació sòlida. En canvi, si es prepara amb porro 
queda una crema una mica més forta, que fomenta la 
varietat de gustos i combina perfectament amb peix 
blanc, pollastre o vedella.

• Al vapor. Trossejada a daus i cuita al vapor resulta 
deliciosa i de fàcil digestió.

• Al forn. En èpoques de fred queda perfecta tallada a 
grills i enfornada com si fos un moniato. El resultat és unes 
postres saludables i reconfortants.

• Afegida als guisats. Per a nens més grans, és la millor 
parella de l’arròs o les llenties, ja que suavitza i afegeix 
color. Així, es cuina el mateix plat per a tota la família, 
adaptant la textura a cada edat.. 

El especialista en

Cereales organicos
  durante 25 años !

El especialista en

     Cereales organicos
  durante 25 años !

www.cereco-bio.fr

Gluten
Free

En la filosofía oriental la salud y la protección del organismo se basan en el equilibrio. 
La dieta macrobiótica consigue esa armonía  a través de la alimentación. Cuídate.
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Agricultura  UE/no UE
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Bunyols 
de carbassa vegans

Ingredients 
per a 20 bunyols:  

•  500 g de carbassa pelada 
    i sense llavors
•  200 g de farina
•  16 g de llevat en pols
•  1 cullerada de sucre
•  1 cullerada petita de sal
•  Canyella en pols
•  Oli d’oliva verge

Elaboració:
1. 1. Preescalfa el forn a 180 ºC, talla la carbassa a trossos petits i 

introdueix-la al forn durant 30 minuts, aproximadament.
2. Mentrestant, el petit ha de posar en un recipient ample la 

farina, el llevat, la sal i el sucre, i barrejar-ho tot amb una 
espàtula.

3. Treu la carbassa del forn, tritura-la i deixa que es refredi una 
mica. Demana al nen que incorpori la carbassa triturada a 
la barreja anterior fins a obtenir una massa homogènia i en-
ganxosa. Tapa-la amb un drap durant 1 hora perquè actuï el 
llevat.

4. Posa a escalfar oli d’oliva en una paella i quan estigui calent, 
col·loca-hi les boletes de massa amb l’ajuda d’una mànega de 
pastisseria. Quan s’hagin daurat d’una banda, dóna’ls la volta 
perquè acabin de fer-se per l’altra.

5. Un cop fregits, deixa els bunyols sobre un paper absorbent 
per retirar l’excés d’oli i empolvora’ls amb canyella i sucre.

Generalment, la carbassa agrada molt als nens perquè és dolça i la 
seva imatge forma part d’alguns dels seus contes preferits: des de 
la carbassa que es converteix en la carrossa de la Ventafocs fins a 
les històries de Halloween... Aprofita aquesta màgia i prepareu junts 
aquests bunyols deliciosos. Els encantaran!

petit 
xef Recepta proposada per l’equip 

de la botiga Veritas de 
Passeig de Sant Joan

Farina de blat blanca.
El Granero

www.naturcosmetika.com

EL CUIDADO MÁS NATURAL PARA TODA LA FAMILIA
- Valiosos ingredientes 100% vegetales 
- Fragancias frescas y agradables
- Tamaños familiares 200ml. / 500ml. / 950 ml.
- Excelente relación calidad-precio
- Fórmulas 100% aptas para veganos

FAMILY
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diversitat Grans de vida
Des del principi dels temps, els cereals han representat un dels pilars de 
l’alimentació més importants. Com que no estan refinats, els grans integrals 
contenen una extensa varietat de micronutrients i oligoelements que són 
fonamentals per a la salut i poden tractar diferents malalties.

Sabies que, els grans tenen la capacitat de ser plantes, i aquest potencial comporta enormes beneficis 
per a la salut i l’equilibri energètic.
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Els cereals estan lligats a totes les cultures del món, 
formen part de tradicions, ritus i cerimònies i són reveren-
ciats des de l’antiguitat. Juntament amb els llegums, con-
tenen en la proporció adequada tots els grups de nutrients 
(minerals, vitamines, greixos, hidrats de carboni, proteï-
nes, aigua i fibra) que el cos humà necessita.

Sabem que un aliment és més que la suma dels seus 
nutrients per separat, i aquest plus es coneix com a energia 
vital, que és la qualitat intrínseca d’un aliment. Així, els 
grans tenen la capacitat de ser plantes, i aquest potencial 
amaga enormes beneficis per a la nostra salut i el nostre 
equilibri energètic. Per tant, la força del gra sencer és in-
comparable a la d’una farina o un sèmola, ja que en aquests 
casos no només perden vitalitat, sinó que són més suscep-
tibles que s’oxidin els seus lípids.

L’energia més completa
És important que els grans integrals siguin sempre de 

cultiu ecològic, sense adobs químics ni pesticides, ja que 
és a la part exterior on s’acumulen les substàncies. Per 
poder-ne aprofitar les qualitats nutritives cal coure’ls bé i 
mastegar-los adequadament. Si no es fa així poden produir 
flatulències i acidificació.

Les persones febles o amb problemes de salut han de 
menjar els cereals en forma de crema, molt ben cuits i ta-
misats, com si es tractés d’un puré per a nadons. A mesura 
que es recuperi la fortalesa es pot anar reintroduint a la 
dieta el gra sense picar.

El poder dels cereals integrals
Els cereals integrals conserven tota la seva riquesa nu-

tricional perquè no han estat sotmesos a cap procés de re-
finament. Igualment, mantenen l’alcalinitat de l’organisme 
i l’alliberen de l’acidesa, un estat que afavoreix l’aparició de 
moltes malalties.

• Arròs integral. Ric en vitamines del grup B i mine-
rals, l’arròs integral té un efecte calmant sobre el sistema 
nerviós. Així mateix, aporta energia de llarga durada, har-
monitza i regula l’organisme, expulsa toxines i enforteix el 
sistema digestiu, especialment l’intestí gros.

- En quins casos es recomana? Estimula el desenvolupa-
ment intel·lectual dels nens i combat la diarrea i les 
nàusees.

• Mill. És un dels cereals més antics. Procedeix de 
l’Àfrica central i actualment està sent redescobert a Occi-
dent associat a la cuina saludable, ja que és el cereal més 
ric en ferro i una gran alternativa a l’arròs o la pasta. Grà-
cies al seu contingut en àcid silícic afavoreix la regenera-
ció cel·lular i enforteix la salut de la pell, els cabells, les 
ungles i les dents.

- En quins casos es recomana? És adequat per a les perso-
nes amb debilitat física o psíquica, i gràcies a la seva 
aportació de magnesi és molt apropiat per als espor-
tistes perquè redueix l’esgotament i permet la recupe-
ració després de l’esforç físic, ja que alleuja les rampes 
musculars i enforteix els músculs. En reduir greixos i 
líquids resulta útil per a les persones que volen perdre 
pes, i com que no conté gluten en poden prendre els 
celíacs.

• Blat de moro. És l’únic gra que proporciona betaca-
rotens, un antioxidant que frena l’envelliment, alhora que 
protegeix la pell, els ulls i les vies respiratòries. Com la 
resta de cereals, és ric en vitamines del grup B, les respon-
sables de tonificar el sistema nerviós.

- En quins casos es recomana? És ideal per a nens i esportis-
tes per la seva riquesa en hidrats de carboni d’absorció 
lenta. En poden prendre els celíacs perquè no té glu-
ten, i la seva fibra afavoreix la digestió i redueix el co-
lesterol.

• Civada. Proporciona resistència per afrontar els es-
forços físics i intel·lectuals. És un gran reconstituent del 
sistema nerviós i calma l’ansietat

- En quins casos es recomana? Està indicada durant la lac-
tància materna i si hi ha problemes intestinals, ja que 
és molt suau i digestiva.

• Ordi. Neteja, desintoxica i ajuda a aprimar-se. Se-
gons la medicina tradicional xinesa millora el funciona-
ment del fetge i la vesícula biliar, per la qual cosa és un 
bon aliment per a les persones que toleren malament els 
greixos.

- En quins casos es recomana? Està indicat quan hi ha in-
flamacions de l’aparell digestiu i urinari i, en general, 
facilita l’assimilació dels aliments. Un plat d’ordi bullit 
fins que quedi cremós és el millor remei en cas de de-
bilitat o convalescència.

• Sègol. A més de ser mineralitzant, laxant i antihemo-
rràgic (regenera els capil·lars sanguinis fràgils), el sègol és 
molt energètic.

- En quins casos es recomana? S’aconsella en casos 
d’arteriosclerosi i d’hipertensió arterial perquè afavo-
reix la circulació de la sang i dóna elasticitat als vasos 
sanguinis.

• Blat. Calmant i relaxant, el blat és molt ric en proteï-
nes i està recomanat per la medicina tradicional xinesa per 
regenerar el fetge.

- En quins casos es recomana? En persones fràgils i nens 
augmenta la formació de greix i ajuda a guanyar pes, 
per la qual cosa és recomanable en tots dos casos.

• Espelta i Kamut: Són varietats de blat molt antigues. 
El cultiu de l’espelta és originari d’Europa, mentre que el 
kamut prové d’Egipte. Ambdues varietats són espècies no 
hibridades i gràcies a això aporten més minerals (ferro i 
fòsfor), oligoelements i vitamines A, B i I que el blat comú.

L’espelta conté els vuit aminoàcids essencials, un punt 
de vital importància per als qui segueixen una dieta ve-
getariana i no obtenen aminoàcids de productes animals. 
Aporta glúcids mucopolisacàrids (que juguen un paper 
clau en la coagulació de la sang i estimulen el sistema 
immunitari) i el seu percentatge de gluten és ben tolerat 
per a les persones amb dificultats d’assimilació digestiva 
d’aquesta proteïna, però no és apta per a celíacs

- En quins casos es recomana? Donat el seu alt contingut en 
magnesi (0,15%), deu vegades més gran que qualsevol 
varietat de blat, afavoreix el descans i el son. També 
regula el trànsit intestinal per la seva riquesa en fibra.

• Fajol. Botànicament parlant no és un cereal, però 
es pot considerar com a tal a causa de la seva aportació 
energètica.

- En quins casos es recomana? És ideal quan estem cansats o 
apàtics, i com que és un gran generador de calor, n’han 
de prendre les persones fredoliques o amb tendència 
a refredar-se. La medicina tradicional xinesa l’utilitza 
per tonificar els ronyons i l’aparell reproductor, i per 
això és molt bo prendre’n quan fa mal la zona lumbar.

• Quinoa. És un paracereal considerat un superali-
ment amb unes característiques molt semblants a les del 
mill. El més destacable és que les seves proteïnes contenen 
tots els aminoàcids essencials, és pobre en lípids i té un alt 
contingut en minerals, com calci, fòsfor i magnesi.

- En quins casos es recomana? Està especialment indicada 
per al creixement dels nens i en casos de debilitat in-
testinal, ja que és molt digestiva. 

La millor cocció
La forma més pràctica de preparar el sègol, l’ordi, la ci-
vada, el blat, l’espelta i el kamut és deixar-los en remull 
la nit anterior i coure’ls amb la recepta bàsica de l’arròs. 
Una bona proporció és barrejar un 70% d’arròs integral 
amb un 30% d’un altre cereal o bé 3/4 de tassa d’arròs 
integral amb 1/4 de tassa del gra triat.

1.Espelta. El Granero
2.Blat en gra. El Granero
3.Mill. Eco Basics
4.Quinoa. Quinua Real
5.Fajol. Veritas

1 2 3
4

5

TINTAS 4

ESCALA DOCUMENTO DIGITAL: 100%  /  ESCALA MUESTRA IMPRESA: 100%

· El documento a color es un arte final con indicaciones, no sirve para la realización directa de planchas.   
Para su producción, debe ajustarse el documento a las necesidades del proceso industrial correspondiente 
 (trapping, grosor de textos y sangres, etc. según requisitos del sistema de impresión). 

· Recomendamos la realización de pruebas de imprenta, supervisión y aprobación antes de la producción.

Roger de Llúria 27, 2      08009 Barcelona      T 933 435 804     info@lateralbranding.com
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divulgació

M. D. Raigón
Dpto. Química Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica y del Medio Natural
Universidad Politécnica de Valencia

Lentejas, 
si quieres las tomas…

…y si no, las dejas. Aunque el refranero popular nos da la opción 
de dejarlas si así lo deseamos, la recomendación más saludable es no 
dejar ni una en el plato. Entre otras razones, porque comer lentejas reduce 
el riesgo de enfermedad cardiovascular, combate el estreñimiento y equilibra 
los niveles de azúcar y colesterol. 

Sabías que,  un buen plato de lentejas con arroz proporciona proteínas de alto valor biológico equiparables 
a las de la carne
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Últimamente, las legumbres (y en particular las lente-
jas) han recuperado el protagonismo que tradicionalmente 
habían tenido en la cocina y se elogian sus múltiples be-
neficios nutricionales. En la actualidad su consumo apro-
ximado por persona y año es de unos 3,5 kg y, curiosa-
mente, dicho consumo se ha extendido significativamente 
entre la población hindú de dieta vegetariana.

La lenteja (Lens esculenta) es una planta anual que per-
tenece a la familia de las fabaceae o papilionáceas. Tiene 
un tallo débil, corto y ramificado con ramitas y estrías (fi-
gura 1). Sus hojas son ovaladas, las flores se agrupan en 
racimos de color blanquecino y las vainas son aplastadas, 
anchas y cortas. Normalmente cada una tiene dos semillas 
planas en forma de disco de aproximadamente medio cen-
tímetro de diámetro conocidas como lentejas. 

Origen incierto
En realidad, no está muy claro su origen, ya que exis-

ten diferentes teorías sobre la fecha y el lugar de su pri-
mera aparición. Unas fuentes sitúan los primeros cultivos 
durante el Neolítico hace entre 8.000 y 9.000 años, mien-
tras que otras teorías hablan de lentejas en excavaciones 
sirias, lo que las remonta a casi 11.000 años de antigüedad. 
De hecho, los restos más antiguos de su cultivo datan del 
año 6600 a. C. y han sido encontrados en Israel, lo que las 
convierte en uno de los alimentos más antiguos cultivados 
por el hombre, con casi 9.000 años de antigüedad.

• Un básico en la dieta egipcia. Los egipcios eran 
grandes consumidores de lentejas (junto con las habas y 
el trigo), que eran de tamaño pequeño y de color rojo os-
curo. Tanto es así que la ciudad de Gesem (llamada pos-
teriormente Facusa) era conocida como “la ciudad de las 
lentejas”.

• La clave de los potajes romanos. El comercio y los 
movimientos poblacionales extendieron su cultivo y con-
sumo entre las culturas griega y romana. Estos últimos las 
secaban y las guardaban en su despensa para preparar los 
famosos potajes romanos de lentejas durante todo el año. 

• Pérdida progresiva de protagonismo. En la Edad 
Media sirvieron de alimento primordial para la población, 

pero a partir de entonces y hasta la actualidad fueron per-
diendo popularidad como alimento básico. La gente pre-
fería otras leguminosas, como los guisantes, por ejemplo. 

• Estrella de la dieta mediterránea. Con el paso del 
tiempo, su consumo se fue reduciendo en toda Europa, ex-
cepto en los países del ámbito mediterráneo. En esa zona se 
convirtieron en uno de los principales pilares de la dieta, jun-
to a cereales, aceite y vid. Hoy en día su producción se centra 
en las regiones templadas, principalmente en Turquía, India, 
norte de África y los países de la cuenca mediterránea.

Del marrón al amarillo
En España se siembran principalmente tres tipos dis-

tintos de lentejas (figura 2), pero el cultivo es idéntico en 
todos los casos (Alonso, 1980). Sin embargo, no todas son 
iguales en tamaños y colores, que varían desde el marrón 
y el negro hasta el naranja, el rojo, el verde e incluso el 
amarillo. 

• Lens culinaris Medicus, var. Vulgaris. Esta variedad 
se conoce como lentejón o lenteja de la reina. Las semillas 
suelen tener entre 6 y 7 mm de diámetro y son de un color 
verde amarillento.

• Lens culinaris Medicus, var. Variabilis. Es la llama-
da lenteja parda. Su grano es de menor tamaño que la an-
terior (3 y 4 mm de diámetro) y su color es pardo rojizo.

• Lens culinaris Medicus, var. Dupuyensis. Conocida 
tradicionalmente como lenteja verde o verdina, presenta 
un tamaño intermedio (con un diámetro entre 4 y 5 mm) 
y tiene unas manchas azules sobre fondo verde oliva y jas-
peado verde amarillento.

Imprescindibles en una dieta equilibrada
Las posibilidades culinarias de las lentejas son in-

numerables y tanto pueden comerse en el típico potaje 
como en ensalada, en puré, germinadas… Gran parte 
de su importancia en la alimentación radica en su apor-
te de proteínas de forma más concentrada que en otros 
vegetales y en su alto contenido en hierro. Para la ali-
mentación animal se puede utilizar su paja y también 
cuando están verdes. 

• Mejor con cereales. Aunque su nivel proteico es 
elevado, la calidad de su proteína no es comparable a 
la de origen animal. La calidad de la proteína se evalúa 
por su fracción de aminoácidos esenciales (aquellos que 
son vitales para el organismo, pero que deben tomar-
se de los alimentos porque no tenemos capacidad para 
sintetizarlos). 

Las lentejas tienen niveles muy bajos de triptófano, 
cisteína y metionina, y por ello la forma más inteligente 
de consumirlas es combinándolas con alimentos ricos en 
dichos aminoácidos, como los cereales, por ejemplo. Así 
ingerimos proteínas de alto valor biológico, al igual que 
cuando se come carne. A ese respecto, cabe destacar que 
la ingesta excesiva de carne puede dar origen a enferme-
dades metabólicas, porque las proteínas pueden acabar 
formando un exceso de ácido úrico y sus derivados (Vi-
cent, 2007). 

• Activan el tránsito intestinal. Combaten el estreñi-
miento gracias a la gran cantidad de fibra que contienen, 
que está presente en la piel (insoluble), pero también en 
el grano (soluble). En el mercado se comercializan con y 
sin piel, aunque en este último caso los aportes de fibra 
disminuyen notablemente. 

• Fortalecen el sistema nervioso. Cuentan con una 
importante presencia de vitaminas del grupo B, que permi-
ten el buen funcionamiento del sistema nervioso. Es des-
tacable el aporte de la niacina (o vitamina B3), junto con 
la tiamina, la piridoxina, la riboflavina y también el ácido 
fólico (vitamina B9), ya que contienen cantidades eleva-

das de folato que el organismo transforma en ácido fólico. 
De hecho, ésta una de las razones por las que se aconseja 
comerlas durante el embarazo.

Ventajas del cultivo ecológico
Estamos ante un alimento altamente nutritivo, impres-

cindible para personas con anemia por su contenido en 
hierro; para deportistas, gracias a su aporte de minerales; 
para embarazadas, a causa del ácido fólico, y para todos en 
general debido a su bajo contenido en grasa, su alto apor-
te de fibra y su gran capacidad proteica. Unos beneficios 
nutricionales que en el caso de las lentejas ecológicas se 
multiplican, a la vez que se contribuye a un sistema limpio 
de producción de alimentos sanos. 

• Métodos tradicionales. Desde la perspectiva agro-
nómica, la producción ecológica de las lentejas se adapta 
perfectamente a las rotaciones de cultivos tradicionales. El 
resultado es el incremento de la fertilidad del suelo, me-
jorando su estructura, reduciendo el uso de fertilizantes 
nitrogenados y contribuyendo al saneamiento de los cul-
tivos. 

• Reducción del efecto invernadero. Las lentejas (y 
las leguminosas en general) son capaces de formar asocia-
ciones simbióticas entre las raíces y las bacterias del suelo 
del género Rhizobium y fijar el nitrógeno atmosférico. 
Así, pasan a ser una fuente de fertilizante nitrogenado na-
tural, lo que reduce el consumo de energías fósiles y las 
emisiones de gases causantes del efecto invernadero. 

Figura 1. Estructura y porte de la planta de lenteja. Figura 2. Diversidad de tamaño y colores.
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• Mayor aportación de nutrientes. Su compo-
sición nutricional cambia radicalmente según que el 
sistema de producción sea ecológico o no ecológico, 
siendo el primero el que garantiza un mayor contenido 
en nutrientes (Raigón, 2007).

Proteínas vegetales de calidad
En el caso de las lentejas ecológicas el valor de la 

proteína casi alcanza el 20% (figura 3), un valor cerca-
no al de la carne. Si se comparan los niveles proteicos 
en función de la procedencia se observa que las ecoló-
gicas presentan un 2,14% más de proteína. 

Curiosamente, algunos alimentos contienen más 
proteínas si son de producción no ecológica, debido al 
exceso de fertilización nitrogenada. En cambio, en el 
caso de las lentejas ecológicas, al igual que ocurre con 
otras leguminosas (Raigón, 2007), la simbiosis con las 
bacterias del género Rhizobium hace que el aprovecha-
miento del nitrógeno sea mayor, lo que se traduce en 
un mayor valor proteico.

Los muchos beneficios de la fibra
El contenido en fibra total de las lentejas ecológicas 

es de un 15,29% frente al 14,75% de las no ecológicas, 
lo que supone un 3,5% más de fibra en el caso de las 
primeras (figura 4). Ese mayor contenido en fibra reper-
cute en diferentes efectos sobre la salud, ya que se ha 
descubierto que el consumo de fibra dietética (como la 
aportada por las lentejas) reduce el riesgo de contraer 
enfermedades cardíacas coronarias.

• La soluble equilibra los niveles de azúcar. Gra-
cias a su capacidad de atrapar a los carbohidratos, la 
fibra soluble retrasa la digestión y absorción de los 
mismos, ayudando a evitar grandes oscilaciones en los 
niveles de azúcar en la sangre, por lo que es un buen 
alimento para diabéticos. Además, este tipo de fibra se 
une al colesterol, reduciendo sus niveles. 

• La insoluble combate el estreñimiento. Esta fibra 
provoca un aumento en el tamaño de las heces, lo que 
acelera el tránsito de los productos de desecho a través 
del intestino. Además, la fibra insoluble apenas propor-
ciona calorías porque es indigesta y pasa a través del 
intestino casi intacta. 

Grasa muy saludable
Al estudiar el contenido en grasa de las lentejas eco-

lógicas y no ecológicas (figura 5) se observa que los 
valores en general de este nutriente son bajos, aunque 
estas últimas presentan un 78% más de grasa. 

• Más ácidos grasos esenciales. Es importante des-
tacar la marcada diferencia en la concentración de áci-
dos grasos esenciales, en concreto del linolénico, que 
en el caso de la lenteja ecológica es un 3% superior 
(figura 6). 

• Sin colesterol. Son muy beneficiosas para el sis-
tema circulatorio y los problemas cardiovasculares, ya 
que se trata de un alimento sin colesterol.

Fuente de minerales
Respecto al contenido mineral, destacan por presentar 

un alto contenido en hierro y fósforo. Gracias al primero, 
ayudan a evitar la anemia ferropénica, mientras que el se-
gundo contribuye a mantener los huesos y dientes sanos, 
a la vez que mantiene el pH natural de la piel. 

• El alimento de los deportistas. Debido a su alto 
aporte mineral, están aconsejadas en personas que reali-
zan mucho ejercicio físico, porque ayudan a recomponer 
los niveles minerales. Al estudiar su contenido en fósfo-
ro (figura 7) se observa que las concentraciones en este 
mineral son un 2% mayor en el caso de las producidas 
ecológicamente. 
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Figura 3. Contenido proteico de las lentejas en función del tipo 
de cultivo.

Figura 7. Niveles de fósforo (mg/100 g) según el tipo de producción. 

Figura 4. Niveles de fibra según del tipo de producción.

Figura 5. Niveles de grasa en función del tipo de cultivo.

Figura 6. Fracción del ácido graso linolénico frente al total de 
ácidos grasos de la grasa según el tipo de producción  
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Els reis 
de les festes de Nadal

El Nadal és època de reunions familiars, menjars amb amics i llargues  
sobretaules. Brindem, fem regals i degustem menjars deliciosos. I a cap 
celebració falta la típica safata de torró, les postes nadalenques per 
excel·lència. Aquest any els torrons Veritas, que s’elaboren amb ingredients 
ecològics i seguint la tradició més artesana, seran els reis de la festa.

Tot i que hi ha una gran varietat de maquinària mo-
derna que facilita l’elaboració dels torrons, a Veritas ens 
estimem més fer-los com s’han fet sempre. D’una banda, 
seguim la tradició artesana de tota la vida i els fem a mà 
un per un, i de l’altra, només utilitzem ingredients d’alta 
qualitat d’origen ecològic: des del sucre, la llet i els ous fins 
a les ametlles, la xocolata, les nous... El resultat és un torró 
deliciós de textura i gust excepcionals.

Només ametlles marcona
Les ametlles utilitzades són sempre de la varietat Mar-

cona, i en cap cas fem servir altres ametlles en pols, que 

resten autenticitat al producte. La legislació espanyola re-
gula la quantitat mínima d’ametlla que ha de tenir un torró 
per ser qualificat de qualitat suprema. Una proporció que, 
segons la denominació d’origen, no pot ser inferior al 60% 
en els torrons durs ni inferior al 64% en els torrons tous.

Molt per triar
Actualment la típica distinció entre torró dur i torró tou 

ja no és suficient, ja que hi ha diferents varietats i sabors de 
cadascun. Les varietats que trobaràs a Veritas comparteixen in-
gredients ecològics típicament mediterranis que converteixen 
el torró en una temptació tan dolça i deliciosa com saludable.

• Crema cremada. La base d’ametlla fa d’aquesta varie-
tat una de les més suaus i apetitoses.

• Coco. L’aroma i el sabor del coco s’adornen amb un 
toc de xocolata sobre una base d’ametlla.

• Canyella. La personalitat dolça i forta de la canyella 
en pols i en canonet combina a la perfecció amb la base 
d’ametlla.

• Xocolata amb avellanes. L’energia de les avellanes 
casa perfectament amb dues xocolates: blanca i negra.

• Xocolata amb ametlles. El plaer de degustar una de-
liciosa xocolata negra combinada amb ametlles de primera 
qualitat.

• Xocolata amb espelta inflada. La lleugeresa del ce-
real inflat es barreja amb la intensitat de la xocolata negra.

• Nata i nous. Una unió molt ben trobada que agrada 
a tota la família.

Consells de consum
A l’hora de servir el torró és important tenir cura dels 

detalls, ja que es tracta d’un dolç delicat i exquisit que val 
la pena assaborir com es mereix.

• A quina temperatura s’ha de servir? Degustar el 
torró a una temperatura adequada és clau per conservar-
ne tant la textura com el sabor. En general, es recomana 
oferir-lo a temperatura ambient, tot i que aquest consell 
pot resultar una mica ambigu a l’hivern, quan les calefac-
cions i les reunions nombroses fan que la temperatura de 
la llar pugi uns quants graus. L’idoni és servir-lo a 15 ºC: 

així es mantindrà en el seu punt i tindrà un agradable toc 
de frescor. El millor és conservar-lo a la nevera i treure’l 
una mica abans de portar-lo a la taula.

• Amb quines begudes es pot acompanyar? La be-
guda més adequada per prendre amb torró ha de ser una 
mica astringent i tenir un toc àcid que n’equilibri la dolçor. 
Un cava (en qualsevol de les seves varietats) o una tònica 
suposen un maridatge perfecte. Si se serveixen amb te o 
cafè, és preferible prendre aquestes begudes sense sucre. 

La bàscula, a ratlla
Aquests dies no cal atabalar-se amb recomanacions res-
trictives per no disparar el pes cap amunt, però sí que és 
important fer servir la compensació per mantenir a rat-
lla la bàscula i sentir-se bé després de les festes. Parlem 
d’esmorzars suaus i dinars o sopars lleugers, segons si la 
celebració ha estat al migdia o a la nit.
Un altre consell fonamental és no deixar de banda 
l’exercici i reservar-li un estona cada dia. Per exemple, si 
no es pot anar al gimnàs perquè els nens fan vacances, 
sortiu tots a fer una passejada llarga o una caminada: no-
més fent 5.000 passes al dia deixarem de ser sedentaris, 
amb el consegüent benefici per a la salut.
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Les taronges, de València
La taronja i la mandarina són dues de les fruites més delicioses i saludables que 
hi ha. Sucoses, carnoses, aromàtiques, dolces i saboroses, les que trobaràs a 
Veritas mentre dura la temporada vénen directament de la Ribera del Xúquer, el 
bressol de les taronges per excel·lència i on creixen les millors peces 
ecològiques.

Sabies que,  les taronges si s’han de consumir en tres o quatre dies es poden conservar a temperatura 
ambient, però ha de passar més temps, val més guardar-les a la part baixa de la nevera.

Morales Júcar. La Ribera del Xúquer. 
Comunitat Valenciana
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La Ribera del Xúquer és un dels paratges més fèrtils de 
la Comunitat Valenciana. Gràcies a un clima i una terra 
privilegiats, va ser el lloc que va crear els primers horts de 
tarongers de la Península, i des de llavors, les seves tempe-
ratures suaus i humides han vist créixer any rere any cítrics 
de característiques excepcionals.

I d’aquesta terra única ens arriben diàriament taronges 
i mandarines acabades de collir i etiquetades sota la marca 
Biorange, que “garanteix que són 100% ecològiques, ma-
durades de manera natural a l’arbre, collides cada dia en el 
seu punt òptim de maduració i envasades i transportades 
a la botiga en poques hores”. Així ho explica Raúl Fort, 
gerent de Morales Júcar, una empresa familiar de la regió 
fundada el 1944 i regentada actualment per la quarta ge-
neració.

“Ens dediquem a la producció ecològica des de fa uns 
vuit anys i ja en fa més de quatre que col·laborem amb 
Veritas. Tenim una relació estreta i compartim objectius 
i filosofia, ja que tota la nostra cadena és absolutament 

respectuosa amb el medi ambient. No fem servir herbi-
cides ni adobs químics durant la collita i cap fruit nostre 
està manipulat genèticament. La nostra marca Bioran-
ge té el distintiu que n’acredita la procedència orgànica, 
l’aprovació del Comitè d’Agricultura Ecològica de la Co-
munitat Valenciana (CAECV) i el logotip ecològic de la 
UE “, afirma Fort.

Un cultiu cuidat al detall
Morales Júcar està situada al cor de les plantacions del 

Llevant valencià, fet que permet controlar la producció i 
supervisar la fruita des del seu origen. En cada pas que 
porta el producte fins al consumidor final es vigilen tots els 
processos per aconseguir la millor fruita, assegurar el mo-
ment just de maduració, una bona aparença i la mida ideal, 
a més d’un magnífic sabor, i el més important, es garanteix 
que manté intactes les seves propietats nutricionals.

• Entorn privilegiat. Es tracta d’una fruita que necessi-
ta un clima temperat, amb pluges regulars però sense gela-
des nocturnes. “D’aquí que la zona de la Ribera del Xúquer 
sigui el lloc ideal per al seu cultiu, tant per condicions 
climatològiques com per qualitat del sòl. La conjunció 
d’ambdós factors dóna com a resultat taronges i manda-
rines molt fines de pell amb molt gust i un equilibri just 
entre dolçor i acidesa, sense gust d’aigua”.

Que no faltin a taula
Tot i que som conscients de la seva versatilitat a la 
cuina, la majoria de nosaltres en reduïm el consum 
al clàssic suc o la peça de fruita com a postres o 
entre hores. Però ha arribat el moment d’aprofitar 
les seves moltes possibilitats culinàries i preparar 
tant plats dolços com salats, ja que el toc agredolç 
que hi donen és sempre molt apreciat.

• Entrants i plats principals. Poden ser prota-
gonistes d’amanides, patés, crestes o broquetes i 
combinen perfectament amb carns (ànec, pollas-
tre, llom, filet) i peixos.
• Elaboracions dolces. Bescuits, pastissos, mel-
melades, rosquilles, natilles, galetes, macedò-
nies... Les postres i gelats a base de taronges i 
mandarines són deliciosos, especialment els que 
incorporen xocolata als seus ingredients, ja que 
els cítrics i la xocolata fen un maridatge perfecte 
pel que fa a sabor, textura i color.
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• Plantacions de proximitat. “Sempre treballem amb 
agricultors de la zona, als quals assessorem en tot moment. 
Visitem les plantacions regularment per controlar el grau 
de sucre, de maduració, i decidir quan cal començar a 
recol·lectar”.

• Reg per degoteig i a manta tradicional. Gràcies 
al sistema de canals, instal·lat pel Canal del Xúquer i la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer, i a les modernes 
instal·lacions de reg a pressió per degoteig, cada agricultor 
pot controlar la quantitat d’aigua que rep l’arbre cada dia. 
Les gomes del reg surten de la caseta central del reparti-
ment i control d’aigua i arriben a la base dels arbres. Així, 
l’aigua es reparteix per totes les arrels del tronc i no es 
desaprofita.

• Adob natural. Tot el fertilitzant que es fa servir és 
d’origen ecològic, amb certificat, i gran part de l’adob 
procedeix de la mateixa poda dels arbres i de la sega de 
les males herbes (que mai s’eliminen amb herbicides). Les 
branques i les fulles es trituren i es deixen a terra, junta-
ment amb les herbes segades, i es barregen amb l’adob.

•  Control biològic de plagues. Tant cargols com 
aranyes, mosques o qualsevol altra plaga que pugui aparèi-
xer, se solen combatre amb depredadors naturals, sense fer 
servir químics ni pesticides. Alguns d’aquests depredadors 
naturals es troben habitualment al camp, mentre que altres 
s’adquireixen en establiments certificats ecològicament.

• Respecte pel medi ambient. “Evitem l’ús de produc-
tes químics de síntesi, herbicides o fertilitzants minerals 
com els nitrats. Així, aprofitem la capacitat natural del 
taronger, respectem l’equilibri del sòl, consumim menys 
aigua i obtenim una fruita amb l’equilibri perfecte entre 
dolç i àcid”. Amb això, es mantenen els ecosistemes i la 
biodiversitat.

•  Maduració a l’arbre. Els fruits maduren i adquirei-
xen color i sabor a l’arbre, i per aconseguir-ho cal que la 
recollida es faci de forma manual i selectiva, revisant els 
arbres diàriament i recol·lectant només les peces que es-
tan al seu punt. “Moltes taronges del mercat no ecològic 
maduren en cambres especials amb gas etilè i a 20 ºC: en 
aquestes condicions maduren en uns 5 dies, però són molt 
menys dolces perquè la dolçor la marca el temps que ro-
manen en l’arbre”, explica Raúl Fort.

• Collita manual i transport. Un cop recollides les 
fruites, es traslladen al magatzem, on es revisen d’una 
en una, es descarten les que no estan en perfecte estat, 
s’envasen (les més grans es destinen a taula, mentre que 
les petites s’assignen a les malles o per a suc ) i s’envien a 
Veritas.

Temporada de cítrics
El final de l’estiu i l’arribada dels primers freds nocturns 

marquen l’inici de la campanya. Taronges i mandarines 
són les veritables protagonistes de la temporada, i si són 
ecològiques són més sucoses, més dolces, més nutritives i 
tenen més polpa i menys pell que les no ecològiques.

Tot i que estem acostumats a veure’n tot l’any, l’època 
natural va des de finals d’octubre fins gairebé a mig juny, 
que és quan es recol·lecten les últimes partides. Fora 
d’aquests mesos, les que es troben al mercat no ecològic 
solen ser d’importació o provinents de cambres frigorífi-

ques, on són sotmeses a tractaments químics per mantenir-
les en bon estat.

• De la Navelina a la Barberina. A principis d’octubre 
arriben les taronges del grup Navel, considerades les 
millors del mercat. Arrodonides, sucoses i sense llavors, 
tenen un bon equilibri entre acidesa i dolçor. Durant els 
mesos d’abril, maig i juny es recol·lecta la València Late, la 
millor varietat de taula, i entre els dos tipus es pot trobar 
la Barberina, que és perfecta tant per a suc com per menjar 
directament.

• Clementina, la preferida dels nens. La campanya 
de mandarines s’estén d’octubre a febrer. La primera que 
arriba és la Clausellina (que és una mica àcida), i poc des-
prés ja es pot gaudir de Clementines i Clemenules, les més 
apreciades per petits i grans gràcies a la seva dolçor, la 

seva pell fina i l’absència de llavors. Per acabar, es recullen 
noves varietats com Nova, Nadorcot o Fortunes, així com 
la tradicional Ortanique, una mica menys dolça i de pell 
més gruixuda, perfecta per fer suc. Les reines de l’hivern

Estan considerades les fruites ideals durant 
l’època de fred gràcies a la seva capacitat de pre-
venir refredats i processos gripals. Però aquesta 
no és la seva única qualitat, ja que posseeixen 
una gran quantitat de vitamines i minerals que 
són indispensables per al bon funcionament de 
l’organisme.

• Augmenten les defenses. Són riques en vitamina 
C (més les taronges que les mandarines) i flavonoi-
des, dos nutrients que reforcen el sistema immuni-
tari i ajuden a prevenir refredats. Gràcies a aquest 
contingut en vitamina C s’assimila millor el ferro 
dels aliments, fet que redueix el risc d’anèmia.
• Prevenen l’envelliment cel·lular. Gràcies a la 
presència d’antioxidants (vitamina E, carotenoi-
des i flavonoides), el seu consum s’associa amb 
l’eliminació dels radicals lliures.
• Equilibren el colesterol. Contenen pectines, 
que regulen el nivell de colesterol a la sang i la 
pressió arterial.
• Aporten poques calories. Es recomanen en 
dietes d’aprimament perquè també proporcionen 
sensació de sacietat.
. Relaxen el sistema nerviós. És aconsellable beure 
diàriament un suc de taronja per millorar els es-
tats de nerviosisme i reduir l’estrès.

Descobreix tota la nostra gamma de productes a www.bionsan.net

Aquesta tardor porta la 
natura a la teva taula
amb brous procedents 

d’agricultura i 
ramaderia ecològica
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L’escalfor de l’hivern
No hi ha res comparable a la sensació de benestar que experimenta el cos 
quan refresca i ens submergim en un bany calent, ens acotxem bé al llit o 
ens exposem al sol. El nostre organisme és capaç de generar calor per 
reforçar les defenses, però també s’hi pot recórrer per alleugerir el dolor 
i certes malalties.

Sabies que,  els banys calents i altres tècniques d’hidroteràpia amb aigua tèbia resulten molt efi-
caços en situacions d’estrès o insomni.
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Des de fa milers d’anys, la calor ha estat una ajuda 
eficaç per recuperar la salut i el benestar. Actualment, la 
ciència n’està estudiant i desenvolupant totes les possibi-
litats, ja que l’augment de la temperatura ajuda a superar 
ràpidament les afeccions lleus comunes i alleuja les molès-
ties de malalties cròniques.

El cos humà ha de mantenir la temperatura interior dins 
un estret marge (entre 36,5 i 37,5 ºC) perquè totes les fun-
cions fisiològiques es realitzin correctament. Per aquest mo-
tiu, quan fa molt fred o molta calor, l’organisme està dotat de 
mecanismes capaços de conservar la calor o eliminar-la. Per 
exemple, la transpiració provoca el descens de la temperatu-
ra, mentre que l’activitat muscular la incrementa.

Quan és beneficiosa?
En determinades situacions el metabolisme necessita 

augmentar la temperatura, com quan un bacteri o un virus 
representen una amenaça per a la salut. Curiosament, els bac-
teris i els virus patògens són més vulnerables a la calor que les 
cèl·lules sanes, i quan el cos arriba als 38 o 39 ºC, les defenses 
treballen de manera més eficaç i penetren més fàcilment en el 
teixit corporal malalt. Així, la febre constitueix un dels recur-
sos més eficaços del sistema immunitari, que també millora 
l’aportació d’oxigen i nutrients als òrgans afectats.

• Alteracions digestives. La calor mitiga les secrecions 
digestives i augmenta els moviments intestinals si s’aplica 
a nivell local.

• Estrès i insomni. Els banys calents i altres tècniques 
d’hidroteràpia amb aigua tèbia resulten molt eficaços.

• Lesions musculoesquelètiques. A nivell muscular, 
relaxa i estova músculs, tendons i cartílags. Per tant, és 
útil en cas de contusions, esquinços, tendinitis o fractures, 

perquè redueix la sensibilitat al dolor de les terminacions 
nervioses i resulta sedant i analgèsic.

• Malalties autoimmunes. En afeccions com l’artritis 
cal consultar prèviament el el metge especialista.

• Cansament crònic i fibromiàlgia. Amb una “febre 
artificial” suau molts pacients se senten amb més energia 
després de les sessions. 

Remei 
casolà: 

compreses de 
gingebre

Les compreses calentes de gin-
gebre són un clar exemple de calor 
local molt efectiu, ja que activen la 
circulació sanguínia i calmen mol-
tes afeccions. Es poden fer servir 
en casos de mucositats bronquials i 
pulmonars, bronquitis (no en cas de 
pulmonia), ciàtica, mal de ronyons 
i dolors menstruals (es col·loquen 
a l’abdomen o a la part baixa de 
l’esquena). Com a precaució, recor-
da que no es poden aplicar en nens 
ni en embarassades i tampoc al cap, 
només del coll cap avall.

Què es necessita?
4-5 litres d’aigua
4-5 cullerades soperes de gingebre 
ratllat
1 gasa
2 tovalloles per a les mans
1 tovallola de bany

Com es fan servir?
1. Posa l’aigua a bullir i, mentres-
tant, pela i ratlla el gingebre amb 
un ratllador fi. Col·loca la ratlladu-
ra obtinguda sobre la gasa i tanca-
la fent una pilota.
2. Quan l’aigua bulli, retira-la del 
foc, esprem-hi el gingebre (obtin-
dràs una gran quantitat de suc) i 
deixa’l dins de l’aigua.
3. Introdueix una tovallola per a 
les mans a l’aigua calenta, escorre-
la, ventila-la una mica i aplica-la 
amb cura i lentament sobre la part 
que cal tractar.
4. Tapa la zona amb una tovallo-
la de bany o manta per aguantar 
millor la calor, i quan notis que 
la primera tovallola perd calidesa, 
tingues preparada la segona i fes el 
canvi.
5. Cal anar alternant les dues to-
valloles mentre l’aigua aguanti ca-
lenta, és a dir, durant uns 15-20 
minuts, aproximadament.
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novetats Nous cereals inflats Veritas
Ampliem la gamma de cereals d’esmorzar amb l’amarant in-

flat, l’espelta, la quinoa i el fajol, fins a un 20% més econòmics 
que els d’altres marques.

Tots són deliciosos amb llet o beguda vegetal, i són la millor 
opció per començar el dia amb energia.

L’amarant destaca per contenir un balanç d’aminoàcids 
excel·lent; l’espelta, per la seva fàcil digestió; la quinoa, per la 
seva riquesa en proteïnes i minerals, com el calci, i el fajol, per 
combatre el cansament i l’apatia.

Galetes d’espelta amb xocolata
De la mà de Forn Natural arriben aquestes galetes d’espelta integral cobertes de 

xocolata i elaborades a Catalunya.
 L’espelta és una varietat de blat que conté els 8 aminoàcids essencials que necessi-

ta l’organisme diàriament i aporta una gran quantitat de vitamines i minerals.

Embotits a talls
La marca Salgot ens ofereix una varietat d’embotits fets a talls, sense additius arti-

ficials, que procedeixen de porcs alimentats amb pinsos ecològics i amb accés a l’aire 
lliure.

Botifarra blanca, negra, amb ou i fuet. Tots són deliciosos, per prendre en entrepà 
o d’aperitiu.

Gel íntim Masmi
Nou gel íntim de la marca Masmi, un 18% més econòmic que el que teníem abans. 

Enriquit amb extractes ecològics de calèndula i nabius i aromatitzat amb essència d’oli 
ecològic de lavanda.

Llegums Veritas
Ampliem el nostre assortiment de llegums amb les mongetes 

vermelles i les blanques, fins a un 27% més econòmiques que les 
d’altres marques.

Els llegums són una font extraordinària d’energia i nutrients 
que aporten vitamines, hidrats de carboni, fibra, proteïnes 
d’origen vegetal i minerals.

Cruixent 
d’espelta amb 
llavors Veritas

Incorporem un nou cruixent a la 
nostra línia de snacks saludables. En 
concret, el d’espelta amb llavors de 
lli i chía.

L’espelta és una varietat del blat 
molt saborosa i de fàcil digestió, i les 
llavors de lli i chía són molt riques 
en omega-3.
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“Me sube la bilirrubina...”
Aquest any en fa 25 del llançament de l’arxiconeguda cançó de Juan Luis 
Guerra, però la pujada de bilirubina és molt més que una tornada 
enganxosa. Es tracta d’una malaltia anomenada síndrome de Gilbert, 
i està relacionada amb determinades alteracions.

Tens la pell o la part blanca de l’ull amb una coloració 
groguenca? Pateixes fatiga crònica, mal de cap, depres-
sió o picors? Si és així, pot ser que tinguis un problema 
d’acumulació de bilirubina, però la bona notícia és que té 
solució.

La bilirubina prové de la degradació del grup hemo 
de l’hemoglobina dels globus vermells, i d’aquí s’obté bi-
lirubina no conjugada o indirecta, que és de color groc. 
Els símptomes anteriors solen estar relacionats amb la sín-
drome de Gilbert, una malaltia hereditària del fetge en la 
qual hi ha una activitat reduïda de l’enzim glucuroniltrans-
ferasa (UGT) i un cúmul de bilirubina i altres molècules 
en l’organisme. Aquest enzim UGT també es localitza en 
altres òrgans, com el cor, el cervell, els ronyons, les glàn-
dules suprarenals, la melsa i el tim.

• Valors d’alerta. El problema es pot evidenciar a tra-
vés d’una anàlisi d’orina (en la qual els valors de bilirubina 
seran excessivament elevats) o bé mitjançant la valoració 
en una anàlisi de sang de la bilirubina total, la indirecta 
(no conjugada) i la directa (conjugada amb àcid glucurò-
nic). Les dues primeres sortiran altes, però els valors de 
l’última estaran dins de la normalitat.

El valor normal de la bilirubina total és 1 mg/mg/dl, 
però quan hi ha síndrome de Gilbert s’eleva aproximada-
ment a 2-5 mg/dl. En cas de tenir índexs superiors a 6-45 
mg/ml és recomanable anar al metge per estudiar la falta 
d’activitat greu de l’enzim glucuroniltransferasa.

Què és la síndrome de Gilbert?
És una malaltia benigna, però pot desencadenar al-

guns problemes si se segueix una mala alimentació rica 
en greixos i sucres/edulcorants o hidrats de carboni refi-
nats. I el mateix pot passar després d’una infecció vírica, 
després d’ingerir medicaments (com el paracetamol) o en 
realitzar un sobreesforç físic o emocional. Altres motius 
desencadenants poden ser el dejuni, l’insomni o la ingestió 
d’alcohol, menta o vainilla.

Si ets un glucuronizador lent i acumules la bilirubina, 
has de tenir en compte que acumularàs tòxics amb més 
facilitat. Igualment, els medicaments antidepressius, an-
siolítics o antiinflamatoris (que sovint es prescriuen per a 
diferents símptomes) també es degraden per aquest mateix 
embut. I si aquest embut no funciona bé, els esmentats me-
dicaments poden desencadenar els indicadors típics d’un 
glucuronizador lent.

Xevi Verdaguer
Perquè... ets responsable de la teva salut.
psiconeuroimmunòleg # www.xeviverdaguer.com

• Símptomes principals. Els signes inclouen icterícia 
general, picors, fatiga, falta de concentració, poca me-
mòria, nàusees, ansietat, irritabilitat, fòbies socials, atacs 
de pànic, mala digestió dels greixos, excrements pastosos 
o diarrees, còlon irritable, dolor a la zona de la vesícula 
biliar (costat dret), reflux, insomni, mareig, mal de cap, 
depressió, canvis d’humor, pell seca, formigueig, sensació 
d’ofec o dificultat per respirar, dolors musculars i articu-
lars, sequedat al coll, pèrdua de gana, set excessiva i into-
lerància a l’alcohol, entre altres.

Recomanacions a seguir

Per millorar els nivells de bilirubina a la sang és 
fonamental seguir alguns consells. És possible que 
no s’arribi a assolir la normalitat (a causa del defecte 
genètic), però sí que s’aniran resolent els símptomes 
que semblaven crònics.

• Alimentació sana. S’aconsella seguir una dieta 
rica en verdures crucíferes (bròquil, col, coliflor, cols de 
Brussel·les, naps), all, ceba, porro, card marià, llegums, 
ous, lactis (quefir, iogurt, formatges, ghee), cítrics (tots 
excepte l’aranja), oli de coco, carn, peix i marisc.

També és important no exposar-se a tòxics ni pren-
dre alcohol ni certs medicaments hepatotòxics (sol estar 
indicat al prospecte). Altres aliments fonamentals són la 
carxofa i el te kombutxa fermentat: la primera conté àcid 
glucurònic i es pot menjar cuita o en forma de suc, mentre 

que el segon estimula la capacitat de l’organisme per fabri-
car més àcid glucurònic.

• Estil de vida natural. Cal exposar tot el cos a la 
llum solar per metabolitzar la bilirubina, evitar els dejunis 
que provoquen una manca de glucosa, fer exercici regu-
lar adaptat a les nostres capacitats i respectar el descans 
nocturn.

• Suplements que activen la glucuronizació. Vegem 
ara els suplements que no han de faltar en la dieta:

- Calci-D-Glucarate (500 mg-2 g / dia): També és present a 
les pomes, el bròquil i el raïm.
- Magnesi i vitamina B6.
- Artichoke (Cynara scolymus) i Marshmallow (Althaea 
officinalis): Contenen àcid glucurònic.
- Condroitina sulphate: Sol receptar-se en cas de dolors 
articulars com a component estructural dels cartílags, 
però així mateix pot ser una bona font d’àcid glucurò-
nic, ja que és una cadena que alterna sucres d’àcid glu-
curònic amb N-acetil galactosamina.
- Limonene: Closca de cítrics, anet i oli de llavors de 
comí. 

Més informació
xeviverdaguer.com

Únete y forma parte del esfuerzo 
por conservar el planeta para  nuestros hijos.

Pañales sensibles con el medio ambiente.

Únete y forma parte del esfuerzo 
por conservar el planeta para  nuestros hijos.
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tècniques
de cuina

Mireia Anglada
Cuinera professional # mireiaanglada.com

Sobre l’oli de coco
Ens trobem davant un oli que hauríem d’incorporar a la nostra dieta, tant pel 
seu elevat valor nutritiu i energètic com perquè és una font de greix saturat 
excepcional que resulta molt beneficiosa per a l’organisme.

En principi pot sorprendre que un oli saturat sigui bo per 
a la salut, però en aquest cas és totalment cert i val la pena 
consumir oli de coco pels seus avantatges, tant saludables com 
culinaris. Per exemple, si cuinem verdures amb oli de coco aug-
menta la capacitat d’absorció dels carotenoides (antioxidants) 
que contenen, més que no pas si ho fem amb altres tipus d’olis 
poliinsaturats, com el de llavors.

Anem a comprar
L’oli de coco que consumim ha de ser oli verge, obtingut 

en fred i, si és possible, ecològic. S’obté a partir de la pressió a 
baixa temperatura de la polpa blanca del coco, i el fet que sigui 
verge ens assegura que té les propietats beneficioses inalterades 
i que en processar-lo no s’han fet servir procediments químics 
que puguin originar substàncies perilloses.

Preferiblement l’adquirirem en envàs de vidre transparent 
amb l’objectiu de veure’n el color (ha de ser blanc i no gro-
guenc, la qual cosa indicaria que és ranci), i evitarem el plàstic, 
ja que podria deixar algun contaminant en l’oli.

A la cuina
Ja a casa, es pot guardar fora de la nevera durant bona part 

de l’any mentre no l’hàgim encetat. No obstant això, un cop 

obert s’ha de conservar a la nevera sempre molt ben tapat, ja 
que aquest oli absorbeix els sabors dels aliments que té a la 
vora.

Per sobre dels 25 ºC és líquid, i la seva tolerància a la cocció 
és més elevada fins i tot que la de l’oli d’oliva. Per tant, és ideal 
per cuinar, perquè manté constant la temperatura dins el reci-
pient que es faci servir, però recordeu que triga molt a escalfar-
se. Precisament per la seva estructura sòlida per sota de 25 º 
C és magnífic per elaborar barretes energètiques simplement 
posant-lo a la nevera barrejat amb altres ingredients.

• Sabor fort. El seu sabor marca molt, de manera que cal 
barrejar-lo amb altres gustos perquè perdi personalitat, i ales-
hores es podrà incorporar a diferents preparacions. Per exem-
ple, un punt de picant o d’amarg ajuden a suavitzar la sensació 
que deixa al paladar.

• Combina amb tot. És perfecte per cuinar verdures (grà-
cies a la seva capacitat de potenciar l’absorció dels antioxi-
dants), es pot afegir a qualsevol batut, pastís o iogurt i també 
és adequat per barrejar amb fruita seca (conservat a la nevera) 
i per preparar uns bombons increïbles i molt sans que sorpren-
dran a tothom. També casa perfectament amb peixos blaus i 
carns blanques com el pollastre. 

TALLERS DE CUINA

Dilluns 2  
Què és el mill? 
Propietats i com cuinar-lo 
Mireia Anglada 
Duració: 1 h. Preu: 15e 
Horari: 19:00-20:00 h

Dimarts 3 
La base de l’alimentació 
equilibrada 
Pilar Benitez 
Duració: 2 h. Preu: 35e  
Horari: 14:00 h 

Dijous 5  
Vols aprendre 
a fer croquetes veganes? 
Mireia Anglada 
Duració: 2 h. Preu: 25e  
Horari: 19:00 horas 

Dilluns 9  
Avui cuinem amb alga wakame  
Mireia Anglada 
Duració: 1 h. Preu: 15e 
Horari: 19:00 -20:00 h 

Dimarts 10  
Com tenir energia tot el dia
Pilar Benitez 
Duració: 2 h. Preu: 35e
Horari: 14:00-16:00 h

Dijous 12 
Menú especial sense gluten 
Mireia Anglada 
Duració: 3 h. Preu: 35e
Horari: 19:00- 22:00 h 

Dilluns 16 
Avui cuinem amb alga kombu  
Mireia Anglada 
Duració: 1 h. Preu: 15e
Horari: 19:00 - 20:00 h 

Dimarts 17  
 L’arròs integral, el mill i la quinoa 
Pilar Benitez 
Duració: 2 h. Preu: 35e  
Horari: 14:00 - 16:00 h 

Dijous 19  
Elabora teu propi maki
 Mireia Anglada 
Duració: 2 h. Preu: 25e
Horari: 19:00 a 21:00 h 

Dissabte 21
El cafè i els seus beneficis 
Noemi 
Duració: 2 h. Preu: 10e
Horari: 11:00 - 13:00 h
 
Dilluns 23 
Postres saludables per a vegans 
Maria José Mendizabal 
Duració: 1 h 30 min Preu: 25e
Horari: 19:00 - 20:15 horas 

Dimarts 24 
Menys carn i més llenties: 
els llegums 
Pilar Benitez 
Duració: 2 h. Preu: 35e  
Horari: 14:00 -16:00 h 

Dijous 26 
Taller participatiu  
Mireia Anglada 
Duració: 2 h. Preu: 25e 
Horari: 19:00 - 21:00 h 

Dilluns 30 
Rebosteria sana baixa en sucre 
i per a diabètics 
Maria José Mendizábal 
Duració: 1h 30 min. Preu: 25e 
Horari: 19:00 - 20:30 h

Divendres 6 
Treu-te partit! 
Anne Marie Borlind
Duració: 1 h 30 min. Preu: 10e 
Horari: 17:00-18:30 h 

 

Dimecres 11
Alimentació per augmentar la 
fertilitat
Gabor Smit 
Duració: 1 h 30 min. Preu: 10e 
Horari: 10:30-12:00 h 

Dimecres 25
Menús sans i equilibrats 
per a nens 
Gabor Smit 
Duració: 1 h 30 min. Preu: 15e 
Horari: 10:30 - 12:00 h 

Dimecres 25
La alimentació i les emocions 
Montse Bradford  

Activitats de novembre

TALLERS MAQUILLATGE

XERRADES

Ja pots consultar la programació a través de la pàgina 
web www.terraveritas.es i reservar plaça a la sessió que triïs!
En els tallers de cuina es degusten tots els plats que es preparen!!!
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a propòsit 
de...

1. Vinagre de poma. Rioja Vina
2. Nous. Veritas

Claus per rejovenir 
per dins i per fora

Diabetis en l’embaràs: què cal menjar?

El nostre organisme és capaç de generar per si mateix antioxidants per lluitar contra 
els radicals lliures. No obstant això, amb el pas del temps el procés oxidatiu va a 
més i cal una petita ajuda a través de l’alimentació.

Entre el 9 i el 15% de les embarassades no diabètiques desenvolupen 
diabetis durant la gestació. Aquesta alteració metabòlica suposa un risc més 
elevat tant per a elles com per al nadó, i per això és important seguir certes 
pautes nutricionals per equilibrar el nivell de glucosa a la sang.

Tenir una vida més llarga i una aparença més jove no 
només depèn de la genètica o de l’atzar, i els radicals lliures 
que s’acumulen en l’organisme provoquen un envelliment 
prematur dels teixits i les cèl·lules. Davant aquesta situació, 
incloure vitamines i minerals antioxidants en la dieta és una 
bona manera de mantenir-se jove i vital.

En realitat, seguir un règim antioxidant no té grans se-
crets. Es tracta, principalment, de prendre 5 racions de ve-
getals al dia i que siguin frescos i de qualitat. Alhora, és bàsic 
que una part es mengin crus: en amanida, batuts amb fruites, 
liquats, etc.

Altres mesures aconsellades són condimentar amb her-
bes i espècies (com la cúrcuma i l’orenga fresques) i estar 
ben hidratat, beure prou líquid per reduir toxines i prevenir 
arrugues.

Nutrients que mantenen la joventut
Els següents aliments són rics en nutrients especialment 

efectius contra els radicals lliures, i és aconsellable menjar-
ne de manera regular.

• Pastanagues. Els seus betacarotens, que es transfor-
men en vitamina A en l’organisme, ajuden a la formació de 
col·lagen i mantenen les mucoses i la pell en bon estat.

La diabetis gestacional apareix sense avisar. Per detec-
tar-la, cal que la futura mare es faci una prova diagnòstica, 
el famós test d’O’Sullivan, entre les setmanes 24 i 28. Si 
els resultats són positius vol dir que el pàncrees no fabrica 
prou quantitat d’insulina i puja la glucosa.

Uns nivells de glucosa alts poden provocar malforma-
cions congènites o pes excessiu en el nadó, entre altres 
complicacions. Per evitar aquestes situacions és molt im-
portant seguir les pautes del metge especialista per tal de 
controlar la glucèmia i evitar que la diabetis no desapare-
gui després del part.

la dieta més adequada

És important distribuir els àpats diaris en sis preses, de 
manera que durant el dia no s’estigui més de 2 o 3 hores en 
dejú i no més de 8 hores durant la nit. L’objectiu és evitar 
generar cossos cetònics que puguin passar al fetus.

• Vegetals i cereals integrals. S’ha de seguir un règim 
basat en verdures i hortalisses baixes en sucre, fonts de 
proteïna amb poc greix (carn blanca, llegums, peix) i ce-
reals integrals rics en fibra.

• No a la pastisseria. És convenient evitar els aliments 
que continguin sucres simples com rebosteria, brioixeria, 
refrescos o sucs.

• Aliments imprescindibles. A més de basar la dieta en 
aliments frescos, ecològics i no processats, és aconsellable 
consumir diàriament els següents:

- Nous. Ajuden a controlar la glucosa i els lípids a la 
sang, sense afectar el pes.
- Canyella. Presa en dejú pot disminuir el nivell de sucre.
- Vinagre de poma. Els seus efectes són notoris perquè evi-
ten els pics de glucosa a la sang després dels àpats. 

Mireia Marín Antón
Dietista y experta en Nutrició

avui ens ocupem de la gent gran i de les embarassades

Més informació
• La dieta antiaging, rejuvenecer comiendo (La esfera de los 
libros, 2007)
• Recetas antiaging, Carme Ruscalleda (Salsa books, 2012)

Més informació
• http://www.diabetes.org/ • http://ladiabetes.about.com 
• http://www.nutrition.tufts.edu

• Raïm i nabius. El seu efecte antiedat es deu a les seves 
antocianines i al resveratrol, que reparen el dany cel·lular.

• Llimona. Ja sigui presa en suc o com a amaniment per 
a amanides, aporta un plus de vitamina C, molt antioxidant.

• Magrana. Les seves antocianines són potents antio-
xidants. Es pot consumir en amanides o en sucs barrejada 
amb fruites cítriques.

• Xocolata negra. És rica en flavonoides, que eliminen 
els radicals lliures de les cèl·lules. Recorda que com més 
concentració de cacau pur, més poder antioxidant.     

1 2

Menjar massa 
carrega d’anys 

Un excés de calories en la dieta fa que “fabriquem” més 
quantitat de radicals lliures. Així mateix, les dietes exces-
sives ens roben energia, ja que el cos fa un sobreesforç 
per metabolitzar els nutrients, la qual cosa que augmen-
ta la sensació de cansament i de fatiga mental.
Per tant, fer cinc àpats frugals al dia ens ajudarà a frenar 
l’envelliment prematur i a estar més desperts i actius.

Un passeig 
a l’aire lliure

Un costum molt aconsellable és practicar una activitat 
física suau a l’aire lliure o bé caminar durant mitja hora 
després dels àpats, ja que és llavors quan puja més el su-
cre. A més, el contacte amb el sol genera vitamina D, 
que millora les cèl·lules beta, productores d’insulina i 
responsables de metabolitzar els sucres.

1. Xocolata. Blanxart
2. Nabius. Ecológicos
3. Llimonada. Jardin Bio

1
2
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benestar
bellesa

Recuadro trío de ases
Descubre cuáles son los alimentos impres-

cindibles para conseguir un rostro radiante y 
que no pueden faltar en tu dieta. Por supuesto, 
deben acompañarse de mucha agua, zumos de 
fruta natural, té e infusiones. 

1. Aceite de oliva virgen extra. Es rico en 
aceites grasos omega 3 y omega 6, que son 
esenciales para el crecimiento cutáneo, y tam-
bién tiene polifenoles, los encargados de lu-
char contra la oxidación celular.

2. Frutos secos (almendras, nueces, avella-
nas). Su alto contenido en vitaminas A y E neu-
traliza la acción dañina de los radicales libres.

3. Frutos rojos (grosellas, moras, fresas, 
arándanos, frambuesas). Ayudan a fortalecer el 
colágeno y contienen vitaminas, flavonoides, 
minerales y antioxidantes. 
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 Alimenta tu piel
De la misma forma que alimentamos a nuestro organismo para tener más 
energía, sentirnos mejor y protegernos de las enfermedades, nuestra piel 
también necesita comer y estar bien nutrida. En especial la del rostro, que está 
permanentemente expuesta al frío, el viento, los cambios de temperatura… 

Nuria Fontova
Periodista especializada en belleza y salud

El frío es uno de los factores externos más perjudiciales 
para la dermis y el causante (junto con los cambios brus-
cos de temperatura, el viento y las calefacciones) de que 
la piel se muestre deshidratada, reseca e irritada. Ello hace 
que necesite un extra de hidratación y, principalmente, 
una nutrición adecuada, ya que el invierno altera su ba-
rrera de protección natural causando tirantez, sequedad, 
irritación y envejecimiento prematuro. 

Imagina por un momento que la piel del rostro es como 
tu propio cuerpo. Durante el día bebes agua y zumos para 
calmar la sed, pero es durante las comidas cuando ingieres 
los nutrientes que necesitas. 

Si aplicamos el símil al cuidado del cutis, la hidratante 
matutina sería el equivalente al agua y los zumos, asumien-
do la función de restaurar la barrera hidrolipídica, evitar la 
deshidratación y favorecer la circulación de agua interna. 
Por su parte, la crema nutritiva o regeneradora nocturna 
sería la encargada de alimentar nuestra piel, fortaleciendo 
la barrera cutánea, incrementando la producción de elasti-
na y activando el colágeno. 

La dermis nunca duerme
A partir de los 25 años la piel empieza a cambiar y poco a 

poco el proceso de regeneración nocturna se va volviendo más 
lento. Por ese motivo, las cremas destinadas a nutrirla deben 
aplicarse antes de ir a dormir para que la renovación celular se 
produzca en armonía con los biorritmos del cuerpo. De hecho, 
entre las once de la noche y las cuatro de la madrugada es cuan-
do el organismo alcanza su actividad máxima, puesto que debe 
repararlo para que al día siguiente nos levantemos llenos de ener-
gía y con el cutis descansado y regenerado. 

• El poder de los aceites faciales. Antes de aplicar el 
tratamiento de noche es fundamental realizar una buena lim-
pieza para que la dermis respire y aplicar un aceite o un sérum 
para potenciar el efecto antiedad. 

El ritual de aplicación es sencillo: hay que estimular con 
el aceite las zonas reflexógenas faciales (entrecejo, mentón, 
labio superior, pómulos, sienes, surco nasogeniano…) me-
diante un suave masaje con la puntas de los dedos hasta su 
completa absorción. De esta manera, se relajan los músculos 
faciales y se mejora la circulación, eliminando las arrugas y 
creando un lifting natural. Para finalizar hay que extender la 
crema elegida en rostro, cuello y escote. 

• Aceite de argán. Es un potente hidratante, nutriente 
y tensor, que activa el metabolismo celular y aporta los 
nutrientes necesarios para reducir la profundidad de las 
arrugas.

• Rosa mosqueta. Atenúa y previene las manchas, sua-
viza las líneas de expresión y mejora el tono.

Activos que rejuvenecen
La cosmética natural ofrece una cuidada selección de 

cremas faciales elaboradas a base de hierbas, plantas, acei-
tes, extractos y vitaminas que equilibran la dermis, ate-
nuando las primeras arrugas y reestructurando las fibras 
de colágeno y elastina. Por supuesto, en ningún caso in-
cluyen PEG, siliconas, aceites minerales ni parabenos en 
su formulación.

• Extracto de amapola. Gracias a sus potentes anti-
oxidantes (antocianidinas), retrasa el envejecimiento y 
atenúa las arrugas. 

• Lirio blanco. Destaca por su extraordinaria capaci-
dad regeneradora e iluminadora.

• Extracto de flor de loto. Protege el ácido hialuróni-
co y la elastina, cierra los poros y estimula la renovación 
celular.

• Extracto de arándano. Combate los radicales libres 
responsables del envejecimiento acelerado.

• Aceite de semillas de frambuesa. Actúa como anti-
oxidante gracias a su alto contenido en vitamina E y toco-
feroles naturales.

• Micro-algas azules. Retrasan el envejecimiento y re-
ducen la pigmentación proporcionando luminosidad.

• Ácido hialurónico. Aporta flexibilidad, firmeza e hi-
dratación. 

1. Crema hidratante amapola. Corpore Sano
2. Crema anti-edad amapola. Corpore Sano
3. Roll on argán y rosa mosqueta.  Mon Deconatur

1
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amb molt
de gust

Les pomes ajuden a reduir el colesterol, equilibren els nivells de sucre a la sang i 
disminueixen el risc de patir malalties cardiovasculars.

Escalopa de mill 
i escalivada

Pollastre amb magrana

El mill està associat a la cuina saludable, ja que és el cereal més ric en ferro 
i una gran alternativa a l’arròs o la pasta.

Rica en antioxidants i baixa en calories, la magrana conté nutrients que exerceixen 
un efecte molt beneficiós sobre el cor i allarguen la vida.

Ingredients:
•  100 g de mill
• 1 pebrot vermell
• 1 albergínia
• 1 ceba
• 1 porro
• 1 pastanaga
• 1 ou
• Pa ratllat
• Julivert
• Salsa de soja
• Oli d’oliva verge extra
• Sal

Ingredients:
•  2 pits de pollastre
•  2 magranes
•  2 cebes tendres
•  1 manat d’alls tendres
•  2 cullerades d’oli de sèsam
•  2 cullerades de salsa de soja
•  1 cullerada de llavors de sèsam
•  1 cullerada de vinagre d’arròs

Elaboració:
1. Talla a daus els pits de pollastre, pica els alls tendres 

i lamina les cebes tendres.
2. Escalfa l’oli d’oliva en un wok i incorpora-hi el 

pollastre, els alls i la ceba. Quan els ingredients 
comencin a daurar-se, afegeix-hi el vi d’arròs, la salsa 
de soja i les llavors de sèsam sense parar de remenar.

3. Finalment, afegeix-hi els grans de magrana, ofega-ho 
durant un parell de minuts afegeix l’oli de sèsam  i 
serveix-ho.

Ingredients:
•  900 g de pomes
•  500 g de farina
•  200 g de panses
•  200 ml d’oli de coco
•  25 g de farina de coco
•  xarop d’atzavara
•  3 ous
•  3 cullerades de canyella en pols
•  Sal

Mill.
Eco Basics

Pastís de poma amb oli de coco

Elaboració:
1. Bat els ous en un bol i reserva’ls. Remena amb una forquilla la farina, l’oli de coco, xarop d’atzavara i una mica de sal.
2. Amb les mans fredes, pasta la barreja obtinguda amb els ous fins que aconsegueixis una bola homogènia. Deixa-la refredar a la nevera.
3. Renta les panses i deixa-les escórrer en un colador. Pela les pomes, retira’n les llavors i talla-les a rodanxes fines. Posa les panses i les 

pomes en un recipient amb la farina de coco i la canyella.
4. Greixa el motlle amb una mica d’oli. Treu la massa de la nevera i col·loca-la a la superfície de treball ja empolvorada amb farina. Estira 

la massa lleugerament i cobreix el fons i els costats del motlle.
5. Posa les pomes i les panses damunt de la massa i escampa-hi una capa fina de canyella.
6. Enforna-ho durant 50 minuts, fins que el pastís estigui cuit i daurat.

Elaboració:
1. Pica molt finament el porro i la pastanaga i fregeix-los en un raig 

d’oli d’oliva. Afegeix-hi el mill i remena bé abans d’incorporar-hi dues 
tasses d’aigua calenta amb una mica de sal. Deixa que bulli durant 40 
minuts a foc lent.

2. Quan el mill estigui cuit i sigui espès, deixa que es refredi. Un cop 
fred, treballa’l en un altre recipient amb la salsa de soja i forma quatre 
escalopes amb les mans.

3. Bat l’ou amb una branqueta de julivert picat i arrebossa les escalopes, 
després passa-les pel pa ratllat i fregeix-les en oli d’oliva.

4. Mentrestant, prepara una escalivada rostint el pebrot, l’albergínia i la 
ceba al forn. Un cop cuites les verdures, pela el pebrot i l’albergínia i 
amaneix-les amb oli d’oliva verge extra i una mica de sal.

Recepta proposada per 
l’equip de la botiga Veritas 
de Balmes

Recepta proposada per 
l’equip de la botiga Veritas 
de Poblenou

Recepta proposada per 
l’equip de la botiga Veritas 
de Mandri

Oli de sèsam.
Clearspring

Oli de coco.
Dr Goerg
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REGALEM* 
milers d’euros!
*Regalem 2€ per cada 20€ de compra.

Aconsegueix-los del divendres 30 d’octubre al dijous 12 de novembre (ambdós inclosos).

Sortegem cada dia
13 COMPRES
valorades en 50 €!

MÉS DE 160 CARROS DE COMPRA!

Del 30 d’octubre al 13 de novembre

CELEBREM EL 13 è ANIVERSARI!

I participa en el sorteig de
5 packs a Mas Salagros!
Inclou*:
2 primers premis:
  Sopar
  Allotjament i esmorzar
  Sessió a AIRE

3 segons premis:
  Allotjament i esmorzar
  Sessió a AIRE

*Cada pack és vàlid per a 2 persones. www.massalagros.comEls detalls dels serveis es comunicaran als guanyadors després del sorteig.
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