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editorial

Sabies que, la polpa de les 
olives és rica en polifenoles, uns 
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molt important en els mecanismes 
de protecció antioxidant de 
l’organisme.
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anna badia
sostenibilitat i projectes. veritas LAB

Hola sóc l’Anna, del departament de Sostenibilitat i 

Projectes, i ara estreno el Veritas LAB.

Fa uns mesos que vaig arribar a aquesta casa, i ja intuïa 

que no només és una empresa pionera en la distribució i 

apropament d’aliments molt més saludables per a les fa-

mílies i amb una divulgació extraordinària, sinó que és un 

espai transformador on no només l’economia és la base 

de les relacions, sinó que aporta a la societat i respecta el 

medi ambient.

M’he compromès a aportar allò que més gaudeixo,  

que és buscar alternatives sostenibles a totes les àrees de 

l’empresa, i sobretot no deixant mai de somiar.

I avui ja us podem presentar el primer projecte que 

comencem després de treballar molt dur en cadascun 

dels departaments, i és que som la primera cadena de  

supermercats a nivell europeu a aconseguir  la certifi-

cació BCORP.

BCORP és un moviment empresarial transformador 

global que només certifica a aquelles empreses que tenen 

com a objectiu donar resposta, a través del seu model de 

negoci, a determinats desafiaments socials, culturals i me-

diambientals, i amb un objectiu comú: utilitzar la força 

dels negocis per fer el bé comú.

Com us deia, ens comprometem com a empresa a se-

guir millorant, no deixar d’aprendre, encertar-la, i també 

estem preparats per equivocar-nos, perquè això significa 

que ens arrisquem.  Però sobretot no deixar de gaudir. 

A partir del setembre us aniré explicant què fem en 

aquesta revista, i per a qualsevol suggeriment, curiositat, 

pregunta... compteu amb mi!
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Bons costums, bona 
digestió, bona salut

La qualitat dels aliments que mengen els nostres fills és molt important, 
però també és fonamental com se’ls mengen. Uns bons hàbits milloren la 
digestió, una òptima digestió garanteix una perfecta absorció i tot això 
repercutirà de manera favorable en la salut dels petits.

La digestió és un procés molt complex, però la seva fun-
ció és molt simple: serveix per convertir els aliments que 
ingerim en peces més petites perquè puguin ser absorbides 
pels teixits intestinals. Cada part del procés ha de complir 
bé la seva comesa perquè la següent també pugui funcio-
nar de manera òptima. Si això es produeix correctament, les 
nostres cèl·lules poden fer servir aquestes peces petites per 
nodrir tot el nostre cos i realitzar qualsevol funció. Altra-
ment, l’absorció serà limitada o defectuosa, fet que a la llarga 
pot generar una multitud de problemes, des de malnutrició 
fins a obesitat.

Una de les qüestions que condicionen aquest procés és 
el que fem mentre mengem i mentre fem la digestió, tant en 
adults com en nens. Per això, no és cap mala idea inculcar als 
nostres fills i filles alguns hàbits bàsics per assegurar-nos que 
aprofiten al màxim tot el que ingereixen i puguin tenir més 
energia física i mental, més bones defenses i, en definitiva, 
una bona salut.

• Mastegar correctament. “Cal beure’s el menjar i mas-
tegar l’aigua”, diu una antiga dita. Mastegar bé és essencial 
per digerir bé, però els nens (que són especialistes a engolir 
el menjar) ho solen passar per alt. És important explicar-los 

la importància de mastegar amb atenció (encara que no cal 
arribar a extrems innecessaris, com comptar el nombre de 
cops que es mastega). Per què és tan important? Per co-
mençar, una obvietat que val la pena recordar: mastegar 
permet triturar i esmicolar bé els aliments perquè quan arri-
bin a l’estómac, no hagi de fer una funció que no li corres-
pon i pugui complir bé la seva. D’altra banda, ensalivar és 
fonamental: la saliva conté enzims, entre els quals es troba 
l’amilasa, que serveix per començar a degradar els midons 
(els hidrats de carboni). També allibera substàncies anti-
bacterianes, prepara l’aliment perquè pugui passar pel tub 
digestiu sense danyar-lo i, a més, l’alcalinitza.

• Mantenir una bona postura. Pot semblar una xim-
pleria, però la postura en què mengen els nens condiciona 
molt la digestió: si s’asseuen encorbats estan exercint pressió 
sobre tot el sistema digestiu (estómac, pàncrees, intestins i 
fetge, entre d’altres) i els òrgans no poden fer la seva fei-
na adequadament. És l’equivalent de menjar amb la cintura 
ofegada pels pantalons. D’aquí ve la importància, més enllà 
de qüestions d’etiqueta, de seure a taula correctament. La 
propera vegada que diguem “seu bé, sisplau”, ens sentirem 
més autoritzats.

Tranquil·litat i bons aliments
Quantes vegades hem sentit, o repetit, que no cal aixe-

car-se de la taula mentre es menja? Si seure bé és important, 
estar asseguts i tranquils durant els àpats encara ho és més. 
Cal aconseguir que els petits no s’aixequin de la taula, no 
mirin la tele i mengin en un entorn relaxat i, si pot ser, acom-
panyats. Quan ens sentim bé generem endorfines que, entre 
altres coses, relaxen i milloren la digestió. Però, per què és 
tan important tot això?

La digestió, com el son, està regulada pel sistema nerviós 
parasimpàtic. Quan aquest sistema està activat, s’estimulen la 
producció de saliva i els moviments peristàltics de l’estómac 
i els intestins, entre moltes altres coses. Aquests moviments 
permeten que els aliments es mobilitzin a través de l’aparell 
digestiu i vagin passant d’una zona a una altra, cada vegada 
més degradats. El sistema simpàtic, en canvi, ens prepara per 
a l’acció, activa les zones del cos que necessitem (per exem-
ple, dilata els bronquis, accelera el ritme cardíac o estimula 
l’alliberament de glucosa) i desactiva altres funcions que no 
són útils en aquest moment, com la producció de saliva o els 
moviments peristàltics.

Així, si els nens mengen drets o si es van aixecant, s’activa 
el sistema simpàtic, la qual cosa redueix l’eficàcia de la di-
gestió. Si tenim això en compte, empaitar els nens pel parc 
amb l’entrepà a la mà perquè es vagin menjant el berenar a 
mossegades mentre juguen no sembla una bona idea. Val 
més acostumar-los a menjar asseguts i tranquils: a la llarga, 
ens ho agrairan. 

Es poden banyar 
després de dinar?

Ara que ha arribat l’estiu, un dels principals rep-
tes és evitar que els nostres fills es banyin després 
d’haver menjat per evitar el temut “tall de diges-
tió”. Però, té algun sentit? Els experts consideren 
que no existeix, l’anomenat tall de digestió, però 
això no vol dir que els pares no tinguem raó. El 
que passa no és que s’interrompi la digestió, però 
pot ser pitjor: es diu hidrocució i té a veure amb els 
canvis bruscos en la temperatura corporal.

Si fa calor, hem fet exercici intens o hem menjat 
molt, quan entrem sobtadament a l’aigua freda es 
produeix un xoc tèrmic. El cos reacciona amb can-
vis en la pressió arterial i en la freqüència cardíaca, 
fet que pot arribar a produir marejos. Per evitar-
ho, es recomana refrescar el cos amb freqüència, 
entrar a l’aigua a poc a poc (hàgim menjat o 
no) i no prendre begudes fredes de cop, sobre-
tot si portem molt de temps al sol. I, esclar, no 
banyar-se després d’haver menjat molt.
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Gelat de cireres 
amb crema d’ametlles

petit
xef

Considerades per molts nutricionistes com una superfruita, les cireres són 
riques en flavonoides i vitamines A i E, uns nutrients que les fan indispensables 
en la dieta infantil perquè estimulen l’activitat del sistema immunitari i la rege-
neració cel·lular. Aquest gelat de cireres amb crema d’ametlles és totalment 
natural, i gràcies al seu color vermell intens, els nens el trobaran tan dolç 
com divertit.

Ingredients 
•  250 g de cireres sense pinyol 

congelades a trossos
•  100 g de crema d’ametlles •  1 

cullerada petita de canyella en 
pols

•  Cireres fresques per decorar

Elaboració: 
1. Deixa que el nen col·loqui les cire-

res al got de la batedora, juntament 
amb la crema d’ametlles i la canye-
lla en pols.

2. Tritura molt bé fins a obtenir una 
massa uniforme de color vermell 
viu amb textura cremosa.

3. Serveix la crema en terrines i que 
sigui el petit qui decori les postres 
amb un parell de cireres fresques i 
una mica de canyella en pols.

Crema
d’ametlles.
Amandin

ECOLÓGICA

AGUA DE

IT-BIO-006
AGRICULTURA NO UE

Vols saber més?
Gelats vegans sans i capritxosos 
Míriam, de Veganeando
Divendres 15 de juliol de 18.00 a 20.00h
Preu 20e amb val de descompte de 10e. 

RESERVA a 

Recepta proposada 
per Míriam de Veganeando
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menjar 
per ser 
millors

Adam Martín
Periodista especialitzat en alimentació i salut
# www.barcelonahealthy.com

Per què ens agraden 
els aliments que no 

són sans?
Si ens fessin triar entre bròquil i xocolata, segurament la majoria de nosaltres 
es decantaria per la segona opció. Però, si el bròquil és tan saludable, no 
l’hauríem preferir davant la xocolata per pur instint? Et donem algunes respostes 
per entendre la relació que hi ha entre l’instint i els aliments i per aconseguir 
que jugui a favor de la nostra salut.

Sabies que,  no és casual que ens agradi tant el sabor dolç: la llet materna és dolça, i aquest primer gust que 
experimentem queda associat per sempre a sensacions positives, agradables i reconfortants.

Fa més de tretze anys que vaig canviar totalment la 
meva alimentació, la meva salut hi ha sortit guanyant i 
tinc bastant clar el que és saludable i el que no ho és. I, 
malgrat tot, de tant en tant em tempten alguns productes 
que sé perfectament que no són gens bons per a mi. I ho 
confesso, no sóc Buda: de vegades m’hi resisteixo i de ve-
gades sucumbeixo a la temptació.

Preferir el que és poc saludable és humà
Un dels principals reptes amb què ens enfrontem quan 

volem millorar la nostra alimentació és trobar l’equilibri 
entre el que necessitem menjar, és a dir, allò que el cos ne-
cessita per funcionar de manera adequada, i el que ens ve 
de gust menjar, dues coses que no sempre es corresponen. 
Per què passa? La resposta curta: perquè som humans, 

perquè els productes dolents per al cos són deliciosos i 
perquè vivim envoltats de publicitat que ens incita per-
manentment a menjar malament. La resposta llarga (però 
incompleta) ve a continuació.

Sospito que el problema és inherent a la condició hu-
mana. És bastant probable que un caçador-recol·lector 
del paleolític preferís omplir-se la panxa de mel (l’única 
font concentrada de sucre que hi havia a la seva disposi-
ció juntament amb la canya de sucre) abans de posar-se 
a menjar tubercles. La diferència rau que fa vint mil anys 
un no topava bresques de mel a cada moment, i obtenir 
la mel era un destorb. En canvi, ara hi ha una màquina de 
venda automàtica, un restaurant de menjar ràpid i una bo-
tiga de llaminadures a cada cantonada. I, de vegades, fins i 
tot n’hi ha dos. Per resistir la temptació, o per sucumbir-hi 
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Què ens incita 
a menjar sense gana?

El professor Lieberman diu que “probablement 
no hi ha hagut cap moment al llarg de la nostra 
història evolutiva en què fos adaptatiu no prestar 
atenció a la gana ni satisfer-la”. Dit d’una altra ma-
nera: mengem sempre que podem perquè és una 
estratègia que ens ha permès sobreviure i evolucio-
nar durant més de dos milions d’anys i la portem 
impresa als gens. Ens resulta molt difícil no men-
jar, sobretot si el que ens posen al davant està dis-
senyat per agradar. Però cal recordar que aquests 
productes són un parany: tenen pocs nutrients i de 
mala qualitat, i com que tenen moltes calories, ens 
omplen i ocupen l’espai que haurien d’ocupar els 
aliments saludables. Resistir-s’hi és bo.

només de tant en tant, és important entendre per què ens 
agrada tant tot el que no és saludable.

La santíssima trinitat del sabor
Al seu llibre Fast Food Nation, el periodista Eric Schlos-

ser explica què és el que ens atreu tant del menjar porque-
ria. Es veu que la indústria alimentària ha descobert quins 
són els sabors o nutrients que més atreuen la majoria dels 
humans: el dolç, el greix i la sal. Qualsevol producte de 
menjar porqueria té un equilibri diabòlic d’aquests tres 
sabors, una poció màgica que desperta els nostres sentits 
més instintius. Per què? Perquè es veu que el fet que ens 
agradin més aquests sabors no és gens casual, i la indústria 
toca alguns botons que porten milers d’anys instal·lats en 
el nostre interior.

• Dolç. L’home primitiu, caçador-recol·lector, neces-
sitava energia, i la seva principal font eren els hidrats de 
carboni, que en la seva gran majoria són dolços: fruites, 
cereals o tubercles. A més, la llet materna és dolça, així 
que es tracta del primer gust que experimentem i ho as-
sociem amb coses positives, agradables i reconfortants. El 
dolç ens relaxa. I per això ens agrada. Molt.

• Greix. Els aliments greixosos són una altra font 
d’energia encara més concentrada i que proporcionava 
suport més a llarg termini. A més, com explica el profes-
sor de biologia evolutiva Daniel E. Lieberman en La his-
toria del cuerpo humano, el greix produeix una hormona 
anomenada leptina: com més greix tenim, més leptina, i 
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viceversa. Una de les coses que fa la leptina és regular la 
gana. Quan els nivells de leptina pugen, el cervell supri-
meix la gana, quan baixen, la gana torna. Així que acon-
seguir greix corporal ens permetia no tenir gana, la qual 
cosa era un avantatge afegit; cal recordar que en aquesta 
època aconseguir aliments no era gens fàcil.

• Salat. I la sal? La sal és essencial per a l’organisme i 
ens ajuda retenir líquids, fet que resulta molt útil si no te-
nim aigua corrent a la nostra disposició per beure’n quan 
vulguem, com els passava als nostres avantpassats.

El paladar es pot educar
Així, l’evolució va fer que sentim predilecció per 

aquests tres sabors, que eren fonamentals per a la nos-
tra supervivència com a espècie. Per tant, fa milers d’anys 
el que volíem menjar es corresponia amb el que necessi-
tàvem, perquè no hi havia res més, i perquè menjar-ne 
ens beneficiava. Avui en dia, la indústria alimentària ha 
pervertit aquesta noció i juga amb els nostres instints. 
Seguim buscant les mateixes coses, els mateixos gustos 
que els nostres avantpassats, però els trobem en produc-
tes gairebé sense nutrients que, a més, són plens de quí-
mica de síntesi que potencia encara més aquests sabors. 
Aquests productes satisfan els nostres sentits, però també 
els empobreixen i els fan tornar barroers, incapaços de 
detectar les subtileses de sabor dels aliments naturals. Per 
això sempre he pensat que la dicotomia entre el que és sa 
i el que és bo és falsa. Les coses sanes també poden ser 
bones.

El que passa és que la química de síntesi que contenen 
els productes alimentaris moderns proporciona sabors 
vulgars i fàcils. El “gust” químic de taronja cola al principi, 
però mai tindrà la complexitat de matisos d’una taronja 
autèntica. Però, per desgràcia, com més productes amb 
aromes i sabors artificials mengem, menys apreciem els 
gustos dels aliments que ens proporciona la natura. Però 
no perdem l’esperança. Podem educar el paladar dels nos-
tres fills des de petits i reeducar el nostre. Si reduïm el su-
cre refinat i els productes amb additius de síntesi i tornem 
als aliments de proximitat i ecològics, a poc a poc nota-
rem com els nostres sentits es van despertant i tornem a 
gaudir amb la subtilesa (que no pobresa) de gustos d’una 
simple pastanaga, un poma o un bròquil. D’aquesta mane-
ra satisfarem els sentits, però al mateix temps menjarem 
productes sans i ens alimentarem. 
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divulgació

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

Larga vida 
a la aceituna

Las aceitunas son un alimento muy arraigado y popular que, además de ser 
un sabroso aperitivo, enriquecen con nutrientes una gran variedad de pla-
tos. En su versión ecológica son indispensables en el marco de una dieta 
equilibrada, gracias a su aporte de ácidos grasos esenciales, vitaminas y 
antioxidantes. 

Sabías que,  la pulpa de las aceitunas es rica en polifenoles, unos compuestos que juegan un papel muy 
importante en los mecanismos de protección antioxidante del organismo.
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La oliva es el fruto del árbol del olivo. Es carnosa, más 
o menos alargada según la variedad y de color verde, que 
cambia a morado o negro cuando está madura. El porcen-
taje de pulpa, la cual es muy amarga cuando está verde, 
varía del 70 al 90%, y el 10-30% restante queda reservado 
al hueso. La semilla se encuentra contenida en el hueso y 
abarca aproximadamente el 20% de éste (figura 1). Tan-
to sus características físicas como la composición química 
dependen de la variedad, el estado de desarrollo, la ma-
durez en la época de recolección, la situación geográfica, 
la calidad del suelo, el tipo de cultivo (secano o regadío, 
ecológico o no ecológico), etc. 

Inicialmente se destinaban a la extracción de aceite, 
aunque se han encontrado referencias en el siglo I que in-
dican su consumo como producto de mesa. Oficialmente, 
se denomina aceituna de mesa al producto (COI, 2004):

a) Preparado a partir de frutos sanos de variedades de 
olivo cultivado (Olea europaea L.) elegidos porque volu-
men, forma, proporción de pulpa respecto al hueso, sabor, 
firmeza y facilidad para separarse del hueso los hacen par-
ticularmente aptos para la elaboración.

b) Sometido a tratamientos para eliminar su amargor y 
conservado mediante fermentación natural o tratamiento 
térmico, con o sin conservantes.

c) Envasado con o sin líquido de gobierno.

Un fruto con muchas posibilidades
El producto obtenido puede conservarse en salmuera, 

en sal seca o en atmósfera modificada, o mediante con-
servantes o acidificantes. La coloración de las aceitunas 
verdes variará del verde al amarillo paja; la de las aceitunas 
de color cambiante, del rosa al rosa vinoso o castaño, y la 
de las aceitunas negras, del negro rojizo al castaño oscuro, 
pasando por el negro violáceo, el violeta oscuro o el negro 
verdoso.

Las aceitunas pueden presentarse enteras, partidas, raya-
das, deshuesadas, rellenas, etc. Las preparaciones comerciales 
más importantes definidas en las normas son (COI, 2004): 

• Aderezadas. Aceitunas verdes, de color cambiante o 
negras que han estado sometidas a un tratamiento alcalino, 
acondicionadas en salmuera (donde sufren una fermenta-
ción total o parcial) y conservadas con o sin acidificantes.

• Al natural. Aceitunas verdes, de color cambiante 
o negras tratadas directamente con salmuera (donde fer-
mentan total o parcialmente) y conservadas con o sin aci-
dificantes.

• Deshidratadas y/o arrugadas. Aceitunas verdes, de 
color cambiante o negras que pueden estar sometidas o no 
a un ligero tratamiento alcalino y se conservan en salmue-
ra o parcialmente deshidratadas con sal seca. 

• Ennegrecidas por oxidación. Aceitunas verdes o de 
color cambiante, conservadas en salmuera, fermentadas o 
no y ennegrecidas por oxidación en medio alcalino. Se 
guardan en recipientes herméticos mediante esterilización 
térmica y su coloración negra es uniforme.

• Especialidades. Las aceitunas pueden prepararse de 
formas diferentes a las anteriores. Estas especialidades 
conservarán la denominación de “aceitunas” siempre que 
respondan a las definiciones generales establecidas en la 
norma.

Agua, aceite y mucho más
Se supone que el 90% de la grasa, el 83% de las pro-

teínas y el 100% de los hidratos de carbono disponibles 
en las aceitunas de mesa son asimilables. Ello representa 
que, aproximadamente, el organismo humano es capaz de 
aprovechar alrededor del 90% de las mismas. 

Los principales constituyentes de la pulpa son el agua 
y el aceite. Este último (debido al grado de saturación de 
sus ácidos grasos y a su excelente calidad) contribuye mar-
cadamente al hecho de que la oliva sea considerada como 
un producto de alto valor nutritivo. Le siguen en impor-
tancia cuantitativa un conjunto de sustancias orgánicas 
solubles en agua, en especial los azúcares y los polifenoles. 

• Fibra muy digestiva. El contenido oscila entre el 3 y 
4%, y las sustancias pécticas, entre 0,3 y 0,6%, siendo la 
relación lignina/celulosa inferior a 0,5. Por tanto, se puede 
afirmar que su porción de fibra tiene siempre una buena 
tasa de digestibilidad. 

• Proteína de alto valor biológico. La composición 
de la fracción proteica de la pulpa de frutos maduros varía 
entre 1,5 y 5%. Los aminoácidos que contienen son pro-
ductos de elevado valor biológico, que presentan una alta 
proporción de arginina y ácidos aspártico y glutámico.

• Polifenoles y tocoferoles con capacidad antioxi-
dante. La pulpa tiene una cantidad relativamente abun-
dante de componentes fenólicos que, expresados como 
ácido cafeico, pueden llegar hasta un 5% de su peso seco. 
Entre ellos destacan los colorantes antociánicos, responsa-
bles del color morado cuando las aceitunas están maduras. 
Asimismo, también contienen tocoferoles y tocotrienoles, 
compuestos que juegan un papel muy destacado en los 
mecanismos de protección antioxidante del organismo. El 
compuesto más abundante es α-tocoferol, cuya concentra-
ción oscila alrededor de 35 mg/kg. 

• Ácidos grasos saludables. El ácido graso más abun-
dante es el oleico (80%), seguido del palmítico (11%), el 
linoleico (5%), el esteárico (2,5%), el linolénico (1%) y el 
palmitoleico (0,5%). Las proporciones oscilan según las 
preparaciones comerciales, principalmente relacionadas 
con el estado de madurez.

• Poquísimos hidratos de carbono. Durante los pro-
cesos fermentativos que tienen lugar en las elaboracio-
nes, los carbohidratos se consumen casi totalmente por 
los microorganismos presentes en las salmueras. Por ello, 
las aceitunas de mesa pueden considerarse prácticamente 
exentas de estas sustancias. 

• Alto contenido en provitamina A. El valor vitamí-
nico de los frutos del olivo se completa con su riqueza en 
provitamina A. Destacamos la presencia de α-caroteno en 
las aceitunas verdes estilo sevillano o español (entre 2 y 15 
mg/kg) y en las verdes colocadas directamente en salmue-
ra (1-7 mg/kg) (Sayago et al., 2007).

¿Cómo se elimina el amargor?
La eliminación del amargor natural de las acei-

tunas (producido por la presencia de oleuropeína) 
puede llevarse a cabo mediante tratamiento alcalino, 
por inmersión en un líquido para la dilución del com-
puesto amargo o por procedimientos biológicos. Bajo 
las técnicas de producción ecológica, el tratamiento 
alcalino no está permitido, pudiéndose realizar ope-
raciones alternativas.

• Sosa cáustica, el tratamiento más común. Tra-
dicionalmente se suele eliminar el sabor amargo la-
vando las aceitunas con disoluciones de álcalis, como 
el hidróxido de sodio o sosa. Este tratamiento es rá-
pido, pero presenta dos grandes inconvenientes: ge-
nera vertidos alcalinos altamente contaminantes y el 
producto resultante no se puede comercializar como 
ecológico, porque el uso de hidróxido sódico está 
prohibido por el reglamento UE 834/2007.

Los álcalis (del árabe al-qalα, ‘ceniza’) son óxidos, 
hidróxidos y carbonatos de los metales alcalinos. Son 
de tacto jabonoso y pueden ser lo bastante corrosivos 
como para quemar la piel. Los álcalis, ya sea en sólido 
(o en disoluciones concentradas) son más destructivos 
para los tejidos humanos que la mayoría de los ácidos y 
provocan destrucciones profundas y dolorosas, al disol-
ver la grasa cutánea.

Figura 1. Distribución porcentual de las partes del fruto de la aceituna.

Porcentaje sobre el peso seco

Epicarpio 2 a 2,5
Mesocarpio
(pulpa)
70 a 80

Almendra
o semilla
2 a 5,5

Endocarpio
(pared del hueso)
17 a 23
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• Las alternativas ecológicas. En la actualidad la mayo-
ría del hidróxido sódico que se emplea procede de la síntesis 
química. Por ello, está más que justificada su prohibición en la 
producción ecológica de aceitunas de mesa y encontrar opcio-
nes es un reto importante.

- Sosa vegetal. La mayor parte de la sosa utilizada desde la do-
minación árabe hasta las primeras décadas del siglo XIX en 
Europa se obtenía quemando cierto número de vegetales 
en las costas mediterráneas. Así, una alternativa es el em-
pleo de fuentes naturales de sustancias alcalinas, como la 
sosa vegetal obtenida de plantas con altas concentraciones 
de sal en sus hojas o plantas barrilleras (Raigón y Zornoza 
Hernández, 2014). La sosa que se obtiene de este tipo de 
plantas contiene altas concentraciones de carbonato sódi-
co o hidrogeno carbonato de sodio, muy útiles en el trata-
miento de las aceitunas. 
- Plantas barrilleras. La barrilla pertenece a la familia Cheno-
podiaceae. Esta planta existente en la actualidad de forma 
silvestre y residual desapareció en las primeras décadas del 
siglo XIX, cuando se introduce en la industria la síntesis 
química del hidróxido sódico. Hasta entonces las plantas 
barrilleras se colectaron o cultivaron con el fin de obtener 
sosa, que se usaba para fabricar vidrios y jabones duros y 
para blanquear y fijar los tintes en la industria textil. Pero 
hace casi 200 años que esta importante industria ha des-
aparecido por completo: no quedan artesanos barrilleros, 
los sencillos instrumentos que se utilizaban han desapare-
cido y son pocos los testimonios escritos.
- Maceraciones en agua. La alternativa más simple consiste en 
la eliminación de los principios amargos con maceraciones 
en agua. Esta técnica, aunque eficiente, requiere más tiem-
po y el resultado final no es bueno en todas las variedades, 
aunque algunas de calibre pequeño o de baja concentración 
en oleuropeína responden bien a esta alternativa. Además, 
la textura resultante no es lo suficientemente crujiente, por 
lo que tienen baja aceptación entre los consumidores.
- Oxidación de la oleuropeína. En 2010 se presentó una patente 
(García Borrego et al., 2010) para la eliminación del amar-
gor mediante la oxidación de la oleuropeína. También 
existen referencias donde se produce la eliminación de la 
oleuropeína por reacción fermentativa con cepas de Lacto-
bacillus (Ghabbour et al., 2011).

Olivas ecológicas: 
pulpa firme y sabor afrutado

La producción ecológica favorece la síntesis de sustancias 
de naturaleza polifenólica antioxidante, generando aceitunas 
con un mayor grado de amargor, ya que ambos parámetros 
están relacionados. La oleuropeína es un compuesto polifenó-
lico con efectos antioxidantes, que reduce la presión arterial, 
dilata las arterias coronarias e inhibe la oxidación del coleste-
rol transportado por lipoproteínas de baja densidad (Visioli et 
al., 2004). Sin embargo, estas altas concentraciones hacen que 
las aceitunas sean prácticamente incomestibles, y por ello son 
necesarias alternativas respetuosas con el medio ambiente y la 
salud y admisibles en ecológico.

El tratamiento mejor valorado en las aceitunas de la varie-
dad cacereña es el realizado con la sosa barrilla, sobre todo en 
cuanto a textura. En la variedad hojiblanca, el tratamiento con 
mejor calificación es el de la sosa barrilla calcinada: en este caso 
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el sabor es el atributo más apreciado y el peor, el aspecto. Para 
las aceitunas Villalonga el uso de la sosa vegetal es el tratamien-
to más exitoso, en cuanto a textura se refiere. Y para la variedad 
pico-limón, la sosa barrilla proporciona los frutos con mejor 
aceptación, excepto cuando se evalúa el aspecto.

Por todo ello se concluye que la sosa barrilla o sosa vege-
tal es una muy buena alternativa para eliminar la oleuropeína. 
Los tiempos empleados en la maceración son adecuados, los 
residuos que se generan no son contaminantes y no produce 
riesgos para el consumo humano. De la evaluación de los atri-
butos organolépticos se extrae que los frutos tienen una gran 
aceptación, ya que la textura de la pulpa es firme y consistente, 
mientras que el sabor es idóneo sin eliminar los sabores afruta-
dos de la aceituna procesada.  

Figura 2. Valoraciones organolépticas (sabor, textura, aspecto 
y valor global) de aceitunas de mesa de las variedades cacereña 
(arriba izquierda), hojiblanca (arriba derecha), villalonga (bajo 
izquierda) y pico-limón (bajo derecha), con diferentes tratamien-
tos para eliminar el sabor amargo.
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Pa per a tothom
És un aliment saludable i necessari en la nostra alimentació i una font impor-
tant d’hidrats de carboni, fibra, vitamines del grup B i minerals. A més, agra-
da a tothom i tant és el protagonista principal d’un àpat com el complement 
ideal de qualsevol plat. Les varietats del nostre obrador són totalment ecolò-
giques i s’elaboren peça a peça de manera artesanal.

El nostre secret: el llevat mare
Una de les claus del nostre pa és el procés de fermenta-
ció, que sempre es fa amb llevat mare i mai amb llevat 
químic. Fer pa amb massa mare requereix més feina i 
més temps que fer-ho amb llevat químic, ja que realit-
za dues fermentacions. La primera, alcohòlica, eleva el 
pa, i la segona, làctia, predigereix tots els elements del 
gra: proteïnes, carbohidrats, greixos i cel·lulosa. Així, el 
procés s’allarga durant hores, fet que possibilita que els 
ferments naturals del llevat mare transformin les subs-
tàncies de la massa en compostos més nutritius.

• Per què el nostre pa es digereix millor? Com que el 
segó no és visible en trossos gruixuts, sinó que desapa-
reix entre la resta dels components, el pa resulta molt 
més digestiu i s’assimila millor. Així, la massa mare pre-
para el pa perquè els seus nutrients siguin més efectius, 
protegeixin la flora intestinal i no desgastin les reserves 
minerals.

La varietat de pans que oferim ve donada per la riquesa 
de les diferents farines amb què treballem i innovem. Bona 
part de les peces s’elaboren amb blat combinat amb altres 
cereals i poden portar o no avellanes, panses, llavors de 
lli, etc. Només els pans de kamut, espelta i tritordeum es 
preparen únicament amb la farina d’aquests grans.

• D’espelta, el caviar dels pans. L’espelta pertany a la 
família del blat i conté gluten, per la qual cosa els celíacs 
no poden prendre aquesta varietat de pa. Molt digestiu, el 
seu sabor, textura i esponjositat el fan adequat per a tota 
la família. Alhora, és una autèntica joia nutricional, ja que 
l’espelta conté una gran quantitat de minerals (sodi, calci, 
magnesi, silici, ferro, fòsfor i sofre), vitamines del grup B, 
proteïnes, lípids i tots els aminoàcids essencials que el cos 
necessita i no pot fabricar per si mateix.
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• De kamut, el menjar dels faraons. El blat kamut és 
un cereal arcaic de la família del blat (per tant, conté glu-
ten) que fa més de 5.000 anys ja es conreava en l’Antic 
Egipte. Les seves anàlisis bromatològiques demostren que, 
comparat amb el blat tou emprat habitualment en fleca i 
rebosteria industrial, en la seva composició hi ha una con-
centració entre un 20 i un 40% més de proteïnes, fins al 
doble de lípids i d’algunes vitamines (B1 i B2), i cinc vega-
des més quantitat de niacina (vitamina B3) i vitamina E. I 
pel que fa a la seva aportació mineral, aquest cereal antic 
té entre dos i quatre vegades més densitat de calci, potassi, 
magnesi, ferro i fòsfor.

• De tritordeum, el nou cereal natural. Estem da-
vant un gra resultant d’una hibridació entre ordi i blat que 
compta amb alts nivells de proteïna, fibra i luteïna. També 
és ric en fructans, uns carbohidrats d’acció prebiòtica que 

contribueixen a mantenir en bon estat la flora bacteriana 
intestinal. Respecte als seus nivells de gluten reactiu, són 
més baixos que els del blat comú o l’espelta, i per això el 
digereixen millor les persones amb intolerància no celíaca 
al gluten, però recorda que parlem d’intolerància i que no 
és apte per a celíacs.

• De civada amb blat, el més digestiu. Si definim la 
civada com el cereal del benestar és perquè es considera 
un gran reconstituent del sistema nerviós i els seus prin-
cipals beneficis són la seva capacitat de calmar l’ansietat i 
proporcionar resistència davant l’estrès. Al seu torn, és un 
cereal suau i de fàcil digestió que (igual que la resta de ce-
reals integrals) ens aporta l’energia necessària per afrontar 
els esforços físics i intel·lectuals.

• De llet amb blat, el favorit dels nens. Tou i espon-
jós, a mig camí entre un pa i un pastís, aquesta varietat és 
una font d’energia per a nens, adolescents, esportistes i 
amants del pa en general.

• De sègol amb blat, el pa negre. Color fosc, textura 
densa i sabor intens i lleugerament àcid són les principals 
característiques d’un pa molt nutritiu que resulta més com-
pacte i menys tou que el de blat. Unes propietats atorga-
des pel sègol, un cereal amb una composició diferent de la 
del blat: aporta més proteïnes vegetals i té menys quantitat 
de gluten, motiu pel qual respon pitjor a l’acció del llevat i 
la massa no atrapa tant gas en fermentar. Igualment, conté 
molta fibra (que regula el metabolisme i activa el trànsit 
intestinal) i carbohidrats gelificants, de manera que se sol 
prescriure en algunes dietes d’aprimament, ja que la seva 
ingesta provoca una notable sensació de sacietat. 
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L’influx de la Lluna
Per què molts agricultors sembren i fan la collita tenint en compte les  
fases lunars? Doncs perquè l’experiència i el coneixement heretat dels seus 
avantpassats demostren que fer-ho en determinats períodes és millor que  
fer-ho en d’altres. L’agricultura biodinàmica també es regeix per aquesta i 
altres influències còsmiques per obtenir fruites, verdures i hortalisses  
excepcionalment nutritives i amb un toc extra de vitalitat.

Sabies que, l’agricultura biodinàmica defensa tot el que és natural, equilibra l’ecosistema, busca la diversitat 
biològica i aconsegueix recuperar l’activitat bacteriana del sòl.

HaciendasBio. Guareña, Badajoz

Els experts en nutrició reconeixen els avantatges de 
la dieta mediterrània i la recomanen com a base d’una ali-
mentació sana en la qual no poden faltar la fruita i la ver-
dura. Per això, quan fa uns anys Paco Casallo ens va oferir 
les seves fruites i verdures ecològiques i biodinàmiques 
no vam dubtar a col·laborar-hi per poder oferir als nostres 
clients aliments únics plens de vitalitat i energia positiva.

Agricultors des de sempre, Paco Casallo i José Ramón 
Rituerto van fundar HaciendasBio fa més de 13 anys. La 
seva idea era produir vegetals saludables de forma eco-
lògica i sostenible, i van triar de fer-ho a Extremadura, 
una terra perfecta per al cultiu de fruita i verdura gràcies 
a la quantitat d’hores de sol, amb estius càlids i hiverns 
freds. Més endavant, amb la idea d’evolucionar, van po-
sar en marxa una finca pròpia a Almeria, la millor zona 
d’Espanya per als cultius hortícoles a l’hivern.

Avui, HaciendasBio la formen un grup de perso-
nes dedicat a la cura de la terra seguint els principis de 
l’agricultura biodinàmica. Tenen un pensament comú: 
unir el seu esforç, entusiasme i treball diari per aconseguir 

fruits plens de força i vigor. Les dues empreses estem molt 
orgulloses de la nostra col·laboració, gràcies a la qual po-
dem brindar a milers de persones un producte de qualitat, 
100% ecològic i conreat de manera respectuosa amb les 
lleis de la natura.

Actualment, l’escalfament global i la contaminació del 
medi ambient perjudiquen la supervivència de la nostra 
espècie i la de generacions futures, i per això tots els que 
conformen la gran família d’HaciendasBio estan orgullo-
sos de produir biodinàmicament. Creuen fermament que 
rebem de la terra el que li donem, i en cadascuna de les 
seves finques es reprodueixen les condicions naturals per 
al manteniment de la fertilitat del sòl i per poder conrear 
peces sanes i molt energètiques.

“Que el menjar sigui el teu aliment i 
l’aliment la teva medicina”

Aquesta cita d’Hipòcrates adquireix tota la seva di-
mensió en els mètodes proposats per la biodinàmica, que 
es basa en el coneixement de l’acció de les forces vitals en 
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el creixement de les plantes i en les influències astrals en 
els ritmes de la vida a la terra . El resultat són aliments en 
el sentit més ple, que ens alimenten tant nutricionalment 
com anímicament.

• Vegetals molt vitals. Cultivades amb una forta con-
nexió amb la terra i totalment allunyades de la influència 
dels fertilitzants, les verdures biodinàmiques no només 
alimenten el cos, sinó també l’ànima: les vitamines possi-
biliten que al nostre organisme no li faltin nutrients, però 
la vitalitat ens dóna la força , l’esperit d’ànim i la felicitat.

Entre les varietats que HaciendasBio subministra a 
Veritas es troben les següents: pebrots Califòrnia ver-
mell, verd i groc; pebrot sweet bite; carbassó; albergínia; 
tomàquets rebel·lió i cirerols; carxofa; cogombres fran-
cès i holandès; figues de coll de dama; poma granny; pe-
res kaiser i abat Fetel; raïm negre; prunes negra i groga... 
Un gran ventall de productes de la terra que us convidem 
a tastar per comprovar en primera persona l’energia i vi-
talitat que transmeten.

Una gran família ben avinguda
La producció és un cercle tancat, i cada finca és un 

organisme viu en el qual tots i cadascun dels seus com-
ponents (sòl, plantes, animals i fins i tot els humans) són 
indispensables. Així, els ritmes que imperen en aquest 
organisme són els mateixos que regnen a la resta del cos-
mos, i en els terrenys es treballa per obtenir el màxim 
nivell de biodiversitat. 

Igualment, els animals (gallines, oques) que viuen 
lliures als camps ajuden a adobar el sòl, en milloren 
l’estructura física i, alhora, són útils per controlar les 
poblacions d’animals no desitjats, com els cargols. Les 
parcel·les estan situades en un entorn natural excepcio-
nal i les seves terres estan poblades per diferents animals 
silvestres típics de la zona.

• Connexió còsmica. Els preparats biodinàmics 
500 i 501 potencien l’acció harmònica de les for-
ces còsmiques sobre les plantes i les connecten amb 
l’univers. El preparat 500 s’obté d’enterrar banyes de 
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vaca farcides de buines de qualitat i deixant-les fermen-
tar durant la tardor i l’hivern: afavoreix les forces terres-
tres, l’estructuració del sòl, l’arrelament, el creixement, 
l’activitat microbiana, la formació d’humus... per la seva 
banda, el 501 s’aconsegueix enterrant durant la prima-
vera i l’estiu banyes de vaca farcides de quars mòlt fins 
deixar-lo en estat col·loïdal, i millora la qualitat orga-
nolèptica dels fruits.

• Compost biodinàmic: un organisme en si mateix. 
Les finques són ecosistemes amb una complexa biodiversi-
tat, i per mantenir l’equilibri harmònic adoben les seves te-
rres a través del compost que ells mateixos elaboren des de 
fa anys. Aquest adob aporta nutrients i microorganismes a 
la terra i ajuda a crear un ambient idoni per a organismes 
útils com els cucs, per exemple.

• Calendari de sembra, plantació i collita. Se segueix 
el calendari elaborat per Maria Thunn (deixebla de Ru-
dolf Steiner, el creador de les teories biodinàmiques), que 
específica els dies i les hores més adequats per a cada tas-
ca: uns terminis fixats en funció dels ritmes astrològics. 
Pel que fa a les llavors, se seleccionen en la mesura del 
possible varietats locals, que entre altres molts beneficis 
s’adapten millor i afavoreixen la biodiversitat.

• Prevenció de plagues. Les plagues només apareixen 
quan els cultius es desequilibren. D’aquí ve que es facin 
servir tècniques preventives que inclouen l’aplicació de 
preparats obtinguts d’elements naturals que s’incorporen 
al sòl o es ruixen sobre les plantes d’acord amb principis 
similars als de l’homeopatia.

• Producció sostenible. Els cultius, el procés 
d’envasament i la comercialització estan regulats per les 
més certificacions més importants a nivell internacional, i 
la producció respecta al màxim l’entorn. El segell de qua-
litat Demeter, el nom del qual fa honor a la deessa grega 
de l’agricultura, certifica que el producte ha estat elaborat 
de manera biodinàmica i, així mateix, també garanteix que 
es compleixen els requisits de la normativa orgànica.  

Cada finca és un organisme viu 
en el qual tots i cadascun dels 
seus components (terra, plantes, 
animals i fins i tot els humans) són 
indispensables

HaciendasBio. Guareña, Badajoz
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Un refresc saludable, sisplau
Els refrescos ecològics són divertits, molt saborosos i calmen la set de  
manera saludable gràcies als seus ingredients, que són totalment naturals. 
Aigua de coco, kombucha, sucs de fruita, infusions sense teïna... L’oferta és 
molt variada i s’adapta a tots els gustos i edats.

Sabies que, el rooibos és una infusió sense teïna i amb propietats antioxidants que resulta molt 
adequada per a la salut de dents i ossos, gràcies al seu contingut en calci i magnesi.

Les veus més expertes proclamen la necessitat de limitar 
(o fins i tot prohibir) el consum de refrescos amb gas, especial-
ment entre nens i adolescents, per evitar la possible aparició de 
malalties i trastorns relacionats amb el consum d’aquestes be-
gudes. Unes begudes que no són altra cosa que aigua amb anhí-
drid carbònic, sucres o edulcorants artificials, agents aromàtics 
i altres additius que no aporten cap benefici nutricional.

L’alternativa més sana la trobem en els refrescos ecolò-
gics, els ingredients són 100% naturals, incloent-hi els edul-
corants, ja que no estan permesos ni l’aspartam ni altres edul-
corants químics.

• Begudes refrescants. Els de la marca Bionade són els 
únics refrescos sense alcohol elaborats mitjançant la fermen-
tació de matèries primeres d’origen ecològic. Es produeixen 
sota els mateixos principis i lleis de puresa que s’utilitzen per 
elaborar cervesa, i combinen diferents ingredients naturals: 
malta, aigua, sucre, essències i extractes o sucs de fruites. 
El seu procés de fermentació fa que es pugui endolcir amb 
menys de la meitat de sucre que un refresc no ecològic, i les 
calories es redueixen a 20 per ml.

Pel que fa a gustos, tota la gamma busca aportar benefi-
cis per a la salut de nens i adults: saüc, fruites antioxidants, 
gingebre...

• Sucs de fruita natural. La presència de fruita en la dieta 
diària és molt beneficiosa per a la salut, gràcies al seu contin-
gut en vitamines i altres nutrients.

- Hollinger. Incorpora un 12% més de suc que les marques 
no ecològiques i redueix en un 30% la quantitat de sucre 
(6,5 o 5,5 g per 100 ml). Sempre amb ingredients ecolò-
gics, ofereix els sabors clàssics de taronja i llimona, però 
també de grosella i nabius i begudes antioxidants amb 
gas. I el seu refresc de cola amb menys sucre i lliure de 
cafeïna és apte per a nens.
- Búbulus. Ofereix sucs amb gas de fruita fresca procedent 
d’agricultura eco amb gust de poma i poma amb raïm.

• Tònica, ginger ale i refrescos de poma. La proposta 
de Naturfrisk inclou tònica, ginger ale i també una beguda 
gasificada de poma, dolça i molt suau.
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• Infusions sense teïna. Bos crea begudes a base de te rooi-
bos de diversos sabors: fruits vermells, llimona i llima-gingebre. 
El rooibos és una de les infusions que ha guanyat més popularitat 
en els últims anys gràcies al seu sabor floral, molt agradable. En 
diuen te, però en realitat és una infusió sense teïna no excitant 
que poden prendre fins i tot nens, gent nerviosa o amb hiper-
tensió. Té propietats antioxidants, és diürètica i resulta molt ade-
quada per a la salut de dents i ossos, gràcies al seu contingut en 
calci, magnesi i fluor.

• Kombucha. La firma Ucha treballa amb te fermentat i 
crea la kombucha (amb llimona i amb magrana), una beguda 
a la qual el procés de fermentació li atorga enzims i un poder 
probiòtic que enforteix les defenses.

• Aigua de coco. Per la seva banda, Kulau proposa l’aigua 
de coco pura com el refresc isotònic i hidratant més natural.

No als refrescos no ecològics
El nombre de persones que cuiden l’alimentació no deixa 

de créixer, però curiosament moltes d’aquestes persones no 
paren atenció al tema dels refrescos quan arriba l’estiu i els ve 
de gust prendre alguna cosa freda. Davant el desconeixement 
d’alternatives de qualitat, la nevera s’acaba omplint de pro-
ductes que, tot i que no acaben de convèncer, són l’elecció 
més recurrent. I no acaben de convèncer perquè no són gens 
interessants per a la salut. Vegem quins són els seus ingre-
dients i per què són perjudicials.

Mai Vives
Consultora de nutrició i salut

• Les seves calories són “buides”. 
Tot i que aporten calories, el seu va-
lor nutritiu és nul. A més, perquè els 
seus sucres es transformin en energia 
és necessària la presència de vitamines 
del grup B i minerals. I com que el re-
fresc no en conté, els sucres n’obtenen 
de les reserves del mateix organisme. 
Així, les calories buides afavoreixen 
l’obesitat i alteren el metabolisme.

• Irriten l’estómac. El seu consum 
està desaconsellat en casos de gastritis, 
úlcera gastroduodenal i trastorns di-
gestius en general, ja que altera i infla-
ma la mucosa intestinal.

• Afavoreixen l’aparició de càries. 
La combinació dels sucres amb àcids, 
com l’àcid fosfòric o altres àcids, resul-
ta molt agressiva per a l’esmalt de les 
dents.

• No calmen la set. A causa de la 
presència de sucre i additius en molts 
casos provoquen el desig de més lí-
quid, i fins i tot arriben a augmentar les 
ganes de beure.

• Provoquen descalcificació. Els 
additius químics que contenen pro-
voquen l’acidificació del metabolisme, 
que es compensa alliberant calci i al-
tres minerals dels ossos. Una situació 
que es veu agreujada per la presència 
d’àcid fosfòric, un additiu molt fre-
qüent en els refrescos. Per aquest mo-
tiu, les begudes de cola estan del tot 
desaconsellades en casos d’osteoporosi 
o raquitisme.

• Augmenten el risc de formació 
de càlculs urinaris. Hi ha diversos 
estudis (Weiss GH, Sluss PM, Linke 
CA. Changes in Urinary magnesium, 
citrate, and oxalate levels due to cua 
consumption) que demostren que un 
consum habitual de begudes de cola 
afavoreix l’eliminació de calci i oxalats 
en l’orina, precisament les substàncies 
que majoritàriament provoquen els 
càlculs urinaris.

• Poden causar al·lèrgies o hi-
persensibilitat. En la majoria dels 
casos les al·lèrgies es deuen a algun 
dels molts additius que contenen 
aquestes begudes. Unes al·lèrgies 
o hipersensibilitats que es poden 
manifestar de formes variades: irri-
tabilitat nerviosa i hiperactivitat, 
mal de panxa, trastorns digestius, 
erupcions cutànies. 

1.Hollinger. Soda llimona
2.Hollinger. Soda taronja
3.Kulau. Aigua de coco
4.Kombucha. Llimon
5.Kombucha. Magrana

6.Hollinger. Poma
7.Hollinger. Te gelat
8.Bos. Te, fruits vermells, llimona  
i llima-gingebre
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La Naturaleza
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la celebració de la joieria
Misui és el nom de la nova marca de joieria contemporània concebuda per 
Unión Suiza. Les seves col·leccions enalteixen la bellesa de la natura i es fan 
amb materials purs no tractats i obtinguts de forma respectuosa. Ens trobem 
davant una nova concepció del luxe, un luxe actual basat en els valors artís-
tics dels seus creadors i en l’honestedat dels processos de producció.

L’honestedat 
dels processos 
de producció.
Les joies de Misui respecten els nous 

valors del luxe del segle XXI, 

directament relacionats amb 

el respecte al medi ambient i al treball 

de les persones.
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La preocupació per l’alimentació ecològica creix dia a dia, 
i no ho fa només pels seus indubtables beneficis per a la salut, 
sinó també perquè gràcies a l’agricultura sostenible cuidem 
del medi ambient i evitem la destrucció dels valuosos recur-
sos naturals. 

Els àmbits en què la consciència ecològica 
ocupa un lloc important s’amplien 

Una de les últimes empreses a presentar un projecte 
sostenible i innovador ha estat Unión Suiza, la coneguda 
joieria barcelonina. 

Des de sempre han treballat amb recursos de proximitat i 
sent fidels a uns valors artesanals i tradicionals profundament 
arrelats que han passat de pares a fills des de fa sis generacions. 
I avui, gairebé dos segles després de la seva fundació, Lluís 
Vendrell (el més gran dels quatre germans que regenten el ne-
goci) ens parla de la nova marca de joies i accessoris de luxe 
contemporani Misui.  

“Una nova manera d’entendre el luxe amb productes 
adaptats al nostre temps fets a Barcelona i basats 
en la creació, la innovació, el treball en equip, la 

sostenibilitat i el compromís”.

Misui neix amb la voluntat de ser un referent en el seu 
àmbit, de projectar-se des de Barcelona cap a la resta del món 
i amb l’aspiració de reinventar la idea del luxe subratllant 
l’ofici i el talent local. El mateix Lluís Vendrell desgrana amb 
orgull part de la seva història: “El meu rebesavi Jaume Ven-
drell va començar el 1840 en un petit taller de joieria prop de 
la parròquia del Carme. La segona generació es va instal·lar 
al carrer Ample i, posteriorment, el meu avi Carles Vendrell 
s’independitza, obre diferents botigues i es converteix en 
pioner introduint a Espanya les grans marques de rellotgeria 
suïssa, com Omega i Patek Philippe, i obre la primera botiga 
anomenada Unión Suiza el 1929. Fins i tot va crear les seves 
pròpies marques de rellotges catalans: Duward i Kronos, fet 
que va significar un punt d’inflexió. La botiga de la Diagonal, 
dissenyada per Sagnier, es va inaugurar després de la Guerra 
Civil i va ser considerada en el seu moment la millor joie-

Per acabar, és important destacar que si bé la marca va néi-
xer amb vocació internacional, no és menys important la seva 
voluntat d’enamorar la gent de la ciutat. “Volem que les perso-
nes que trien una joia Misui sentin l’orgull de posseir una peça 
amb valors excepcionals: disseny, exquisidesa dels materials, 
processos d’excel·lència en la producció... Les nostres joies per-
duraran en el temps perquè uneixen al prestigi de la signatura 
dels seus autors/ es el moment històric al qual pertanyen. No 
s’enquadren en l’àmbit de la joieria-moda, sinó que han estat 
concebudes per perdurar en el temps”, conclou Gomis.  

Espai modernista, patrimoni 
de Barcelona

Les peces es poden adquirir als tres establiments 
d’Unión Suiza, i l’espai Misui està situat a la primera 
planta de la botiga de l’avinguda Diagonal, on des de 
fa dècades els barcelonins consulten l’hora en el seu 
icònic rellotge. L’immoble modernista ha estat restaurat 
per Diego Ramos segons el seu aspecte original de prin-
cipis del segle passat, i les vitrines on hi ha les joies són 
una combinació de metall, mirall i vidre; el disseny, de 
fet, recorda el de les peces que s’exposen al seu interior.

ria d’Europa, distinció que segueix mantenint en l’actualitat. 
Avui, ja traspassada la frontera del segle XXI, els quatre ger-
mans seguim treballant amb la mateixa il·lusió, ofici i bon fer 
de sempre i assumint reptes nous cada dia”.

Elogi de l’autenticitat
La idea de llançar una marca de joieria diferent i d’acord 

amb els nous temps va començar a gestar-se fa temps, i fi-
nalment va veure la llum fa uns mesos coincidint amb el 
175è aniversari d’Unión Suiza. Joan Gomis, director del 
nou projecte, explica que “el sector de la joieria reclama 
la recuperació dels valors tradicionals amb una visió con-
temporània. Parlem dels materials no tractats i obtinguts de 
manera respectuosa i, per descomptat, d’una producció que 
dóna suport als tallers de la ciutat”.

Un dels objectius de Misui és la reinterpretació del luxe, 
perquè la demanda ha canviat i són molts els clients que sen-
ten la necessitat de tenir peces singulars realitzades amb 
aquest punt de consciència. El director de la marca acla-
reix que en les col·leccions s’ha utilitzat or fairmined: “Un or ètic, 
extret per petites comunitats mineres artesanals, certificades per 
la normativa Fairtrade and Fairmined Gold, i que s’obté de for-
ma respectuosa amb la natura, sense utilitzar cianur ni mercuri. 
Igualment, totes les gemmes que fem servir són naturals, i el que 
es veu és totalment real i autèntic, sense cap manipulació. Nosal-
tres entenem el luxe com allò que és real, i el que és un veritable 
luxe és que la naturalesa produeixi materials excepcionals que 
són preciosos per si mateixos i no necessiten cap tractament”.

El valor de l’artesania
El fil conductor que uneix totes les peces és el mèrit dels 

oficis artesans. Deslligades del ritme de les tendències, les 
col·leccions de joieria, barrets i sabates estan íntegrament rea-
litzades a la Ciutat Comtal, en què l’orfebreria ha tingut sempre 
un gran protagonisme. El disseny de les col·leccions actuals ha 
anat a càrrec de Marc Monzó i Estela Guitart, els barrets han 
estat creats per Nina Pawlowsky i Cristina de Prada, i les saba-
tes les signa el mestre sabater Norman Vilalta. Properament es 
presentaran col·leccions fetes per altres dissenyadors nacionals i 
internacionals, ja que la idea és anar convidant joiers que apor-
tin diferents visions artístiques que complementaran la marca.

Joan Gomis

Tots els materials s’han 
obtingut de forma honesta, 
justa i sostenible i estan  
certificats de manera oficial.
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novetats Aquest estiu, gelats de fruites
Els nous gelats Antica Gelateria del Cors s’elaboren amb un 40% 

de fruita maduixa; maduixes o cítrics, i estan lliures d’aromes, conser-
vants i gluten.

Ideals perquè els més petits gaudeixin dels beneficis de la fruita 
d’una manera divertida, refrescant i estiuenca.

Salmó salvatge d’Alaska
Nou salmó congelat en porcions de la marca Alaska Wild, amb 

certificació de pesca sostenible, que permet regular i protegir el 
nostre entorn.

Per als més petits...
Et recomanem aquesta gamma de purés de carn, peix, verdures i 

fruita de la marca Comme-Bio. Elaborats a partir d’ingredients frescos 
i ecològics, el seu sabor és excel·lent, com si els haguessis preparat a 
casa, i a més conserven les qualitats nutricionals.

Gaudeix d’aquests potets elaborats a Catalunya, al millor preu!

‘Smoothies’ d’açai’
Originari de l’Amazones, el margalló del Brasil o açai és un 

dels fruits més antioxidants que existeixen. Recomanat per evitar 
l’envelliment de les cèl·lules i ajudar a prevenir el risc de malalties 
cardiovasculars. A més, és ric en minerals i omega-6 i 9.

La marca Nossa ens proposa dos smoothies amb base d’açai: un 
amb propietats energètiques, com a resultat de barrejar açai amb 
guaranà, i un altre amb beneficis antioxidants, elaborat a partir d’açai, 
nabius i magrana.

Refresca’t amb el bedoll
Et presentem les noves begudes de bedoll. Amb un lleuger gust de cítrics, són 

l’alternativa més deliciosa per refrescar l’estiu.

El bedoll està considerat com una de les millors plantes diürètiques per la seva capa-
citat per estimular l’eliminació de líquids, sense resultar agressiva per als ronyons.
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Posa color a la dieta!
Diferents estudis epidemiològics han demostrat que una dieta abundant 
en fruites i verdures variades, riques en polifenols, proporciona grans 
beneficis al nostre intestí. I no només això, també millorarà la nostra salut 
emocional i es reduiran les possibilitats de patir problemes cardiovasculars, 
determinats càncers, malalties neurodegeneratives i altres infeccions 
inflamatòries cròniques.

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

Més informació.  xeviverdaguer.com

Gràcies a múltiples investigacions tenim la certesa 
que podem curar o millorar la diabetis, les depressions, 
la inflamació de l’intestí, les al·lèrgies... Fins i tot les 
malalties autoimmunes tenen remei i també és possi-
ble, en alguns casos, frenar el càncer gràcies al con-
sum regular i variat de fruita i verdura. Però això només 
s’aconsegueix en estudis experimentals fets in vitro o en 
rates de laboratori, i no en humans. Concretament, no 
podem extrapolar els efectes farmacològics dels com-
ponents fenòlics de la dieta perquè dins la complexitat 
dels humans tot canvia. De la mateixa manera, no tenim 
la certesa absoluta que en el nostre organisme succeeixi 
tot el que es troba a nivell experimental. 

Així doncs, mentre la ciència experimentarà les 
pròximes dècades amb estudis in vivo fets en humans, 
us vull donar un consell: observeu els diferents colors 
de la pell de les fruites i verdures i pregunteu-vos si 
realment en mengeu una gran varietat o bé sempre aga-
feu les mateixes peces. La varietat en polifenols és una 
sorprenent i gran font de salut, i és hora d’aprofitar-
la. Recordeu que els polifenols són compostos fenòlics 
presents al món vegetal, especialment a la fruita, les 
verdures i els productes derivats de les plantes: cacau, 
te, oli d’oliva, cafè, vi. 

Claus de l’aprofitament nutricional
Els bacteris intestinals tenen un paper clau en 

l’aprofitament dels nutrients de la dieta i dels polifenols, 
ja que els beneficis atribuïts als polifenols depenen de la 
seva correcta biotransformació per part dels mencionats 
bacteris. Un cop ingerits, només el 5-10% dels compo-
nents fenòlics seran absorbits directament a l’intestí prim, 
mentre que el 90-95% restant arribaran a l’intestí gros, on 
seran degradats i metabolitzats pels bacteris intestinals. I 
resulta que són justament aquests metabòlits obtinguts al 
nostre còlon els que ens proporcionen grans efectes a la 
nostra salut. 

Per tant, com més varietat bacteriana intestinal, millor 
es metabolitzen els polifenols de la dieta. En canvi, si no 
tenim una bona flora intestinal no gaudirem dels beneficis 
atribuïts als aliments. Això vol dir que menjar un aliment 
sa com el raïm no és garantia de res si no seguim uns hàbits 
de vida saludables que ens permetin tenir l’intestí en plena 
forma. 

El cistell d’anar a comprar
Els polifenols ens influeixen positivament de dues ma-

neres diferents, indispensables i complementàries entre 

elles. Per una part milloren l’equilibri digestiu, actuant 
com un prebiòtic: augmenten els bacteris sans i redueixen 
els patògens. I d’altra banda, aquests bacteris intestinals 
són els responsables que justament els mateixos polife-
nols es puguin degradar en els seus metabòlits bioactius 
al còlon.

Aquest fet explica per què algunes dones menopàusi-
ques que prenen isoflavones (ja sigui a través de la dieta i/o 
suplementades) pels fogots o per l’insomni milloren cla-
rament i altres, no noten cap canvi. El motiu és que unes 
tenen l’intestí bé i altres, no. Per això, cal saber quins són 
els bacteris que els diferents polifenols de la dieta saben 
metabolitzar. 

Així, si seguim una bona dieta i tenim una gran varietat 
de bacteris al nostre intestí podrem tenir tots els meta-
bòlits dels polifenols i gaudir dels seus efectes protectors. 
Els aliments que ens ajudaran a millorar la diversitat bac-
teriana són:

• Aliments fermentats: Te kombucha, pickles, format-
ge, iogurts, quefir, xucrut, kimchi, miso, tempeh i ume-
boshi.

• Fibra dietètica: Poma al forn, espàrrecs, all, ceba, xi-
rivies, xicoira, carbassó, carbassa, fruita en general i plàtan 
verd, lli, sèsam, civada i arròs. Els llegums i la patata s’han 
de menjar cuits i un cop freds.

• Varietat de polifenols: És important assegurar el 
consum de diferents polifenols, menjant-ne una mica cada 
dia, i així posarem color a la vida.

- Cacau: Xocolata negra al 80%.
- Verdures: All, ceba, crucíferes, tomàquet, remolatxa, 
rave…
- Fruites del bosc: Groselles, aranyons, gerds.
- Cítrics: Taronja, aranja, llimona.
- Fruita seca: Nous, cacauets.
- Fruita fresca: Raïm, magrana, poma. 
- Herbes, espècies i llavors: Herbes aromàtiques, espècies 
picants, lli, sèsam.
- I també: Cafè, te, vi, olives, oli d’oliva, kudzú, fajol, 
llúpol de la cervesa. 

1. Llavors de lli. EcoBasics
2. Chucrut. Natursoy
3. Quefir de cabra. El cantero de Letur 
4. Formatge tendre. Mas Garet

1
2 3

4
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de cuina

Mireia Anglada
Cocinera profesional # mireiaanglada.com

Agar-agar: 
la gelatina perfecta

És una alga molt utilitzada en alta cuina a causa de les enormes possibilitats 
que ofereix. A casa, la seva versatilitat ens permet elaborar les receptes més 
diverses de forma senzilla i, a més, és un bon aliat de la nostra salut, ja que 
conté moltíssima fibra.

L’agar-agar s’obté de diversos tipus d’algues vermelles, 
entre les quals, les de gènere Gellidium, unes algues se-
ques que es fan servir des de fa molt de temps a l’Orient. És 
un gelificant que s’hidrata a través de la calor, i en refredar-
se es torna dur altra vegada. Així, en escalfar-lo juntament 
amb un líquid, en refredar-se l’atraparà i el solidificarà en 
forma de gelatina.

S’utilitza normalment per preparar postres saludables i 
gelatines fredes, i el seu ús és una mica diferent del d’altres 
algues, ja que és un potent gelificant. És habitual trobar 
agar-agar amb la descripció d’hidrocol·loide gelificant. 
Això vol dir que és una alga que s’ha de hidratar en líquids, 
ja que no té gaire bona interacció amb els greixos. Una 
cosa important a tenir en compte si volem fer una gelatina 
en què hagi molt de greix.

A l’hora de comprar-la cal pensar en la utilitat que li 
donarem, ja que el resultat final dependrà del format que 
fem servir: flocs, tires o pols.

• Tires. Se solen utilitzar per a amanides, i s’aconsella 
posar-les en remull perquè s’hidratin i siguin toves a l’hora 
d’incorporar-les al plat. No obstant això, moltes vegades 
ens trobem que segueixen estant molt rígides, en aquest 
cas les hidratarem en aigua calenta, però sense bullir, per 
evitar que es dissolguin en el líquid. Després d’hidratar-les, 
i quan encara estiguin calentes, cal posar-les en algun àcid 
o ferment, tipus salsa de soja, per trencar l’estructura ferma 

que tornarien a agafar quan es refredin.
• Flocs. Una bona opció per elaborar gelatines o 

mousses. Cal bullir-los en el líquid a gelificar durant uns 
10-12 minuts aproximadament perquè s’hidratin correcta-
ment. Amb aquest format costa una mica mesurar la quan-
titat que necessitem, ja que no tots els líquids són iguals 
(n’hi ha de més àcids, de més greixosos i de més alcalins), i 
l’agar-agar reacciona de manera diferent en cada un.

- La dosi idònia. Cal començar per 1 cullerada sopera per 
litre i anar observant si reacciona bé o no, per poder 
augmentar la dosi segons ens convingui. Una bona ma-
nera de veure si està responent bé és agafar una cullera 
que estigui gairebé gelada i introduir-la dins el líquid 
que ha bullit amb agar-agar; si gelifica per xoc tèrmic, 
veurem la textura de la gelatina. Una altra forma de 
comprovar-ho és posar una gota en un plat que estigui 
molt fred i veure si gelifica o no. Un cop gelificada, la 
pressionem lleugerament amb el dit: si es trenca amb 
facilitat, li falta agar-agar, i en cas d’estar molt dura, 
ens hem passat.

• Pols. Sol ser la millor alternativa si es volen preparar 
gelatines (dolces o salades) o postres saludables i obtenir 
un gelificat suau que no s’hagi de mastegar gaire. Només 
cal bullir només una part de la pols, fet que ens permetrà 
mantenir millor el sabor i el color del líquid, i un cop ha 
arrencat el bull, es treu del foc i s’hi afegeix la resta. Se-
gons la quantitat d’alga incorporada obtindrem diferents 

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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textures de gel. Valorarem els gramatges en base aigua, ja 
que si fem servir mitjans àcids el resultat serà totalment dife-
rent, perquè en àcid no s’hidrata bé i cal augmentar la dosi.

- A partir de 2,2 g per litre. Obtindrem una textura gelée 
poc estable al tacte i similar a la que adquireix el brou 
quan el guardem a la nevera.
- A partir de 5 g per litre. La gelatina obtinguda es pot 
tallar.
- A partir de 8 g per litre. Aconseguirem una gelatina que 
aguanta un pes: la podem posar en un plat fondo, per 
exemple, posar-hi un tros de peix a sobre i escalfar el 
conjunt.
- Entre 15-20 g per litre. Aconseguirem una gelatina exces-
sivament dura.

Quan l’objectiu és crear plats divertits escollirem la 
proporció depenent del protagonisme que vulguem donar 
a la gelatina. Per exemple, si fem una gelatina de 15 g per 
litre la tallarem molt petita, ja que suposem que donarà 
voltes per la boca i serà l’últim record del plat. Per contra, 
si fem una gelatina tova no tindrà tant protagonisme i la 
podem tallar a trossos més grans.

Possibilitats infinites
L’agar-agar és el gelificant ideal per realitzar melme-

lades, compotes, pastissos, flams, mousses... Tant si triem 
flocs com pols, s’ha de barrejar el líquid amb l’agar-agar a 
temperatura ambient i portar a ebullició (minuts, en el cas 
dels flocs; segons, si hem triat la pols). Després es deixa 
refredar perquè gelifiqui (sense moure el recipient), i re-
corda que no necessita nevera, perquè gelifica a uns 30 ºC. 
Si volem, també es pot servir com a gelatina calenta, ja 
que un cop gelificada es pot escalfar bé fins a uns 80-90 ºC 
sense que es trenqui. 

Vols saber més?
Taller de cuina. L’agar-agar: l’alga refrescant  
per a l’estiu.  Mireia Anglada
Dilluns 4 de juliol de 19.00 a 20.30h
Preu 20e amb val de descompte de 10e. 

RESERVA a 

1.Agar-agar. Biocop
2.Agar-agar. Natali

1

2
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TALLERS DE CUINA
Dilluns 4
L’agar-agar: l’alga refrescant per a 
l’estiu. Mireia Anglada
Preu: 20e. Horari: 19.00-20.30 h

Dimarts 5
Prepara sushi vegetarià en familia.
Trinitat Gilbert
Preu: 15e. Horari: 17.30-19.00 h

Dimecres 6
Festa d’estiu: Receptes per compar-
tir entre amics.  
Green Sandra
Preu: 25e. Horari: 18.30-20.30 h

Divendres 15
Gelats vegans sans i capritxosos. 
Míriam, de Veganeando
Preu: 20e. Horari: 18.00-20.00 h

Dilluns 17
Xia: el superaliment ideal per 
 esmorzar.  Mireia Anglada
Preu: 20e. Horari: 19.00-20.30 h

Dimecres 19
Sorbets, granissats i altres delícies 
gelades lleugeres i saludables.   
Mireia Anglada
Preu: 20e. Horari: 19.00-20.30 h

XERRADES, TALLERS
 I CONFERÈNCIES

Dijous 7
Energia vital femenina. Pilar Benítez
Horari: 17.00-20.00 h
Inscripcions a sienteteradiante.com

Dilluns 11
Pla de supervivència per menjar sa 
durant les vacances. 
Mareva Gillioz i Mireia Anglada
Preu: 25e. Horari: 19.00-21.00 h

Dimarts 12
Elabora el teu kit de cosmètica natural. 
Mamita Botánica
Preu: 25e. Horari: 18.30-20.30 h

Dimecres 13
Crea el teu propi cistell d’anar a la platja 
amb material reciclat.  2nd Funniest 
Thing (amb el suport d’Amandín)
Preu: 10e. Horari: 18.00-20.00 h

ESPECIALS
Dissabte 23
Vine a veure en directe la gravació 
d’un programa de cuina!
TVBio
Preu: Gratuït.  
Horari: 10.00-18.00h

Activitats de juliol
En totes les activitats, entreguem un val de 10€ per utilitzar 

en les nostres botigues

Ja pots consultar la programació a través de la pàgina web  www.terraveritas.es 
i reservar plaça a la sessió que triïs! 

En tots els tallers de cuina es degusten 
els plats que es preparen

 

Gelatina d’albercoc
Ingredients:
1 kg de polpa d’albercoc
3 g d’agar-agar

Elaboració:
1. Fes un puré amb la polpa d’albercoc i escalfa’n una 
part juntament amb l’agar-agar. Després, incorpora-
hi la resta.
2. Deixa-ho gelificar i talla-ho a quadrats regulars.
3. Un cop obtinguda la gelatina, cobreix-la amb una 
cobertura de xocolata blanca.

Tofu de coco
Ingredients:
250 ml d’aigua
125 g de coco en pols soluble
1 g d’agar-agar
1 fulla de gelatina (opcional)

Elaboració:
1. Barreja l’aigua amb l’agar-agar i fes-ho bullir.

2. Retira-ho i afegeix-hi la fulla de gelatina hidratada 
i escorreguda.
3. Incorpora-hi el coco en pols, tritura-ho bé amb 
el túrmix fins que no quedi cap grumoll i deixa-ho 
gelificar.
4. Submergeix els daus de tofu de coco en brou calent.

Melmelada de taronja
Ingredients:
1 l de suc de taronja fresc
2 taronges
100 g de mel
8 g d’agar-agar
Vainilla

Elaboració:
1. Pela les taronges (elimina’n la part blanca) i talla’n 
la pell a tires molt fines.
2. Bull les pells amb la vainilla, la mel i el suc de ta-
ronja. Redueix fins a obtenir 750 ml.
3. Afegeix-ho a l’agar-agar i guarda-ho en pots de 
melmelada.

Receptes originals
Les possibilitats de l’alga agar-agar a la cuina són inacabables. Tan sols cal una 
mica d’imaginació...
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La dolçor més natural
Calci per frenar l’osteoporosi

Els edulcorants artificials, incloent-hi els més consumits pels diabètics, poden 
desencadenar reaccions res desitjables en l’organisme. És el moment de 
buscar noves opcions, més naturals, per endolcir la dieta.

Per aturar la pèrdua de densitat òssia en les persones grans és habitual 
recomanar un augment del consum de lactis i suplements de calci, ja que 
l’eficiència en l’absorció d’aquest mineral disminueix a mesura que l’edat 
augmenta. Es tracta d’una bona solució?

Sens dubte, l’aportació de calci en la dieta sempre aju-
da quan hi ha un problema d’osteoporosi. El que passa és 
que el dels suplements alimentaris o dels productes lactis 
enriquits (generalment a base de sals de calci) no funciona 
per a tothom. Així, el consum indiscriminat d’aquests pro-
ductes pot generar molèsties digestives (inflor, diarrea) a 
les persones més sensibles, i la hipercalcèmia, o excés de 
calci a la sang, pot ocasionar problemes greus de salut. Cal 
tenir en compte que el 99% del calci que entra al cos es 
diposita als ossos i dents, però la resta es dissol a la sang 
i tendeix a dipositar-se en teixits corporals i artèries, fet 
que els endureix. Aleshores, volent arreglar una cosa en 
fem malbé una altra.

Fonts imprescindibles
El que sí que ens interessa és incloure a la dieta els 

nutrients idonis per regenerar l’os sense alterar ni perju-
dicar l’organisme. Així, buscarem aliments que contenen 
calci i altres coadjuvants (magnesi, fòsfor, vitamina D) i 
són fàcils de digerir i absorbir. Una molt bona opció és 
augmentar la ingesta d’aliments d’origen vegetal rics en 
calci: sèsam, ametlles, llavors de rosella i petites quantitats 
d’algues (hiziki, wakame o cochayuyo).

• Crucíferes. Les verdures d’aquesta família (bròquil 
i totes les varietats de col) no només són riques en cal-
ci, sinó que a més contenen vitamina K, que regula 
l’osteocalcina, la proteïna encarregada de regenerar l’os i 
donar-hi solidesa. Per exemple, el suc de col conté calci i 
repara la mucosa gàstrica.

• Soja en totes les seves varietats. Aporta un interes-
sant contingut de calci, i és una mica més elevat en el tofu.

• Cigrons i peix blau petit. Són dues fonts excel·lents. 
Per tant, tant les receptes tradicionals de l’àvia com l’humil 
entrepà de sardines de llauna de tota la vida es poden con-
vertir en magnífics aliats contra la degeneració òssia i, al-
hora, demostren que el més simple és, de vegades, el més 
efectiu. 

Mireia Marín Antón
Dietista i experta en Nutrició

avui ens ocupem deLs diabètics i de la gent gran

Més informació
• http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/
full/nature13793.html
• http://globalsteviainstitute.com/es/ Més informació

• https://ods.od.nih.gov/factsheets/Calcium-DatosEnEspanol/

Edulcorants artificials? 
no, gràcies

Es troben a gairebé tots els productes no ecolò-
gics destinats a diabètics i etiquetats “sense sucre”: 
lactis, llaminadures, xiclets, pastisseria, torrons i 
xocolates. Els productes eco sempre els rebutgen 
de manera absoluta, ja que estan prohibits per la 
normativa ecològica.

Un estudi recent publicat a la revista Nature afirma que 
el consum continuat d’edulcorants artificials pot produir 
un important desequilibri en la microbiota intestinal, fet 
que deriva en una intolerància a la glucosa més elevada 
fins i tot en persones no diabètiques. Per tant, l’ús indiscri-
minat d’edulcorants, com la sacarina (E-954) o l’acesulfam 
(E-950), no és el més aconsellable. Tampoc és recomana-
ble l’aspartam (E-951), perquè a causa de les seves caracte-
rístiques químiques podria confondre els sistemes nerviós 
i hormonal.

Per fortuna, la natura ens ofereix opcions més sanes 
que el sucre refinat o els edulcorants artificials. Et presen-
tem tres alternatives naturals adequades per a diabètics, 
prediabètics i per a aquells que volen regular l’índex glucè-
mic i així evitar pics de sucre a la sang. Recorda que l’índex 
glucèmic (IG) mesura la velocitat d’absorció dels sucres a 
la sang: la glucosa pura és el referent màxim i té un IG de 
100, i el sucre de taula (sacarosa) té un IG de 68.

• Sucre de coco. S’obté de l’escalfament de la sàvia de 
la flor de coco.

- Aspecte. Similar al sucre morè.
- Sabor. Recorda el caramel.
- Índex glucèmic (IG) = 35
- Per què ens agrada? L’ecològic es processa molt poc, de 
manera que la majoria dels seus nutrients (ferro, potas-
si, zinc, calci, etc.) queden intactes.

• Estèvia. S’extreu d’aquesta planta de la família dels 
gira-sols, originària de Sud-amèrica.

- Sabor. Lleugerament semblant al de la regalèssia.
- Aspecte. El més habitual és trobar-ne les fulles seques, 
triturades o el seu extracte cru.
- Índex glucèmic (IG) = 0
- Per què ens agrada? No aporta calories i la seva capacitat 
per endolcir és fins a 300 vegades més gran que la del 
sucre.

• Sucre de bedoll (xilitol). Té el seu origen en l’escorça 
del bedoll, un arbre molt comú a Europa.

- Sabor. És afí al del sucre de taula.
- Aspecte. Molt semblant al sucre blanc, encara més 
fresc.
- Índex glucèmic (IG) = 7
- Per què ens agrada? Té un 40% menys de calories que el 
sucre comú. Prevé contra la càries i és alcalinitzant. 

1. Sucrafor. Sucre de bedoll
2. Estèvia. Be Sweet
3. Sucre de coco. Maya Gold

1
3

2

1. Kombu. Porto Muiños
2. Llavors de rosella.  
El Granero
3. Cigrons. Cal Valls
4. Tofu. Vegetalia

5. Tofu amb sèsam. Natursoy
6. Sardines. Veritas
7. Ametlla. Biocomercio

La natura ens ofereix opcions 
molt més sanes que el sucre  
refinat o els edulcorants  
artificials, com el sucre de coco, 
l’estèvia o el sucre de bedoll

1
2

3

4 5
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Los secretos de Nefertiti
Conocido como la planta de la inmortalidad en el Antiguo Egipto, el áloe 
vera es suavizante, hidratante, emoliente, humectante, bactericida y antiinfla-
matorio. Una verdadera joya médica y cosmética que se usa para nutrir la 
piel, calmar las irritaciones, tratar las quemaduras solares, suavizar el cabe-
llo, fortalecer las encías…

Nuria Fontova
Periodista especializada en belleza y salud

Las propiedades del áloe vera han sido aprovechadas 
por el hombre desde el principio de los tiempos. En la 
Biblia se menciona frecuentemente y también lo usaban 
romanos, griegos, hindúes y árabes. Colón llevaba en sus 
barcos varias plantas para curar con su jugo las heridas de 
sus tripulantes y Marco Polo descubrió que los guerreros 
samuráis lo usaban como ungüento. Sin embargo, fue en el 
Antiguo Egipto cuando tuvo un especial reconocimiento: 
se conocía como la planta de la inmortalidad, se sembraba 
en el camino del Valle de los Reyes, los sacerdotes lo em-
pleaban para embalsamar los cadáveres de los faraones por 
su efecto bactericida y fungicida (para retrasar al máximo 
la descomposición del cuerpo y así alcanzar la vida eterna) 
y tanto Cleopatra como Nefertiti incluían su pulpa y su 
zumo en sus rituales de belleza. 

En Veritas encontrarás diferentes productos formula-
dos a base de áloe, siempre de cultivo ecológico certifica-
do y extraordinariamente rico en polisacáridos, aminoáci-
dos, minerales y vitaminas. Todos ellos están elaborados 
sin conservantes, parabenos, siliconas ni aceites minerales. 

Piel de porcelana
Si por algo es famoso el áloe vera es por sus beneficio-

sos efectos sobre la piel, ya que gracias a su alto contenido 
en lignina es capaz de penetrar en todas sus capas. Ello 
propicia la eliminación de células muertas, a la vez que 
nutre intensamente. 

• Hidratación profunda. Además de contener vi-
taminas y azúcares vegetales que regeneran, estimula la 
producción de colágeno, dotando a la piel de elasticidad 
y tersura. Sus minerales (sodio, potasio, hierro, zinc) se 

combinan de manera afortunada con los aminoácidos, lo 
que regula el pH cutáneo y favorece la renovación celu-
lar. Así, una rutina de cuidado diario que incluya un gel 
de baño y una hidratante elaborados con áloe es la mejor 
receta de belleza. 

• Bajo el sol. Es un gran protector solar, pues absorbe 
gran parte de las radiaciones que causan los daños dér-
micos y quemaduras. Por eso, es recomendable elegir un 
fotoprotector formulado a base de esta beneficiosa planta. 

• El mejor aftersun. Tras la exposición solar, y aunque 
hayas usado protección, la epidermis necesita recuperarse. 
Las lociones con áloe calman y nutren, previniendo la se-
quedad y ayudando a prolongar el bronceado. 

Melena sublime
Estamos ante uno de los mejores reguladores naturales 

para el cabello graso, que también es una fenomenal fuen-
te de nutrientes para las melenas secas y castigadas. Así, el 
empleo regular de champús y acondicionadores con áloe 
ayuda a abrir los poros del cabello, hidratando bien tanto 
el pelo como el cuero cabelludo y solucionando otros pro-
blemas, como la caspa o la descamación. 

Boca sana
¿Cómo puede ayudar el áloe vera a la salud bucal? 

Pues de muchas maneras, ya que la acción bactericida y 
analgésica de sus antraquinonas son el mejor remedio para 
combatir los gérmenes que se acumulan en las encías y 
las bacterias responsables de las caries. Por ese motivo, 
es recomendable usar a diario una pasta de dientes y un 
colutorio con áloe.   

El zumo más saludable
Las propiedades medicinales y curativas de su jugo 
son muy valoradas. De hecho, desde hace siglos se 
ha utilizado para solucionar multitud de afecciones 
y mantener un buen estado de salud, gracias a su ri-
queza nutricional. En Veritas puedes encontrar zumo 
de áloe natural y también con granada o limón, para 
tomar puntualmente o incluirlo en la dieta habitual, 
preferentemente a la hora del desayuno. 
• Regula el aparato digestivo. Tomado regularmen-
te mejora las digestiones y estabiliza la flora intes-
tinal. Como consecuencia, previene y combate el 
estreñimiento. 
• Reduce la absorción de grasas. Gracias a los enzi-
mas que contiene equilibra los niveles de colesterol. 
• Evita la acidez. Al ser rico en agentes alcalinos es ideal 
para compensar los efectos de consumir alimentos áci-
dos, como bebidas con gas o edulcorantes artificiales. 

Botiquín de emergencia
Está fuera de duda la comodidad de uso que nos ofre-
cen los productos con áloe vera, que pueden combi-
narse perfectamente con las aplicaciones caseras de 
la planta.
• Pequeños cortes. Tras limpiar la herida, pon enci-
ma un poco de pulpa bien lavada y sin pelar y fija con 
una venda estéril. 
• Escoceduras y quemaduras leves. Su jugo atenúa 
el dolor y agiliza el proceso curativo, reduciendo la 
posibilidad de infección. También puedes pasar so-
bre la zona afectada un poco de pulpa triturada para 
impregnarla bien. 
• Picaduras de medusas o insectos. Aplica lo antes 
posible un poco de pulpa limpia sobre la picada. 

1. Áloe vera gel. Corpore sano
2. Jugo de aloe vera con ágave. Las Coronas
3. Áloe vera. Plameca
4. Áloe vera gel. Viridis
5. After sun áloe vera. Aloe Pura 
6. Dentífrico áloe vera. Optima

1

2 3 4 5

6
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Ceviche de verdures

Una de les principals característiques dels cigrons és la seva gran riquesa 
en lecitina, un greix saludable molt important per controlar el colesterol i els 
triglicèrids.

Receptes saludables, 
ràpides i de fàcil preparació

La recepta, pas a pas, al nostre canal

44

Cigrons.
Cal Valls

Ingredients: 
•  50 g de cigrons cuits
•  1/4 de fonoll
•  4-5 cirerols pera
•  1 flor de bròquil
•  1 flor de coliflor
•  1 grapat de pèsols
•  1 punta de col llombarda
•  1/2 pastanaga
•  1 nap rodó
•  1/2 carxofa
•  1/2 remolatxa
•  1/2 carbassó
•  suc de 2 llimones
•  Caiena en pols
•  Pebre
•  sal
•  Oli d’oliva verge extra

Elaboració: 
1. Talla per la meitat els cirerols, fes a trossos petits la 

carxofa i les flors de coliflor i bròquil i lamina el fonoll, la 
col llombarda, la pastanaga, el nap rodó, la remolatxa i el 
carbassó.

2. Col·loca les verdures anteriors en un bol metàl·lic, 
afegeix-hi els pèsols i esprem-hi les llimones per sobre.

3. Incorpora-hi una cullarada sopera de cigrons cuits i 
remena.

4. Amaneix-ho amb sal, pebre, caiena i oli d’oliva verge 
extra.
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Iogurt de coco, 
xia i quéfir de cabra

El quefir regenera la flora intestinal, facilita la digestió i alleuja els problemes de 
restrenyiment.

Recepta proposada per
Mireia Anglada

Ingredients:
• 400 g de llet de coco (1 llauna)
• 200 g de quefir de cabra
• 20 g d’oli de coco
• 18 g de suc de llima
• 1/2 cullerada petita de llavors de xia
• 20 gotes d’estèvia
• La ratlladura de mitja llima

Elaboració:  
1. Bull la llet de coco fins que es redueixi a la meitat. Així es 

concentra el seu sabor i la seva densitat.
2. Deixa-la refredar, i quan estigui tèbia incorpora-hi l’oli de 

coco i les llavors de xia.
3. Afegeix a la barreja el quefir, l’estèvia, el suc i la ratlladura 

de llima. Remena fins a obtenir una crema homogènia i 
guarda-la a la nevera durant unes dues hores.

4. Mentre el iogurt es va refredant, remena’l amb suavitat 
cada 15-20 minuts.

Ingredients (per 4 gelats):
• Ingredients (per a 4 gelats):
• 3 préssecs
• 1 plàtan
• 1/2 got de llet de coco
• 8 o 9 avellanes picades

Per a la xocolata raw:
• 2 cullerades d’oli de coco (líquid)
• 1 cullerada de xarop d’atzavara
• 1 cullerada de cacau en pols

Elaboració:  
1. Talla a trossos els préssecs i el plàtan i congela’ls.
2. Col·loca en un bol l’oli de coco, el xarop d’atzavara i 

el cacau en pols. Remena bé fins a aconseguir una salsa 
homogènia i reserva.

3. Posa al robot de cuina la llet de coco juntament amb els 
trossos congelats de préssec i plàtan i bat-ho 10 segons a 
velocitat 8.

4. Serveix els gelats en copes i decora’ls amb la xocolata raw 
i les avellanes picades.

Quefir de cabra.
El Cantero de Letur

Vols saber més?
Taller de cuina. Xia: el superaliment ideal per esmorzar  
Mireia Anglada
Dilluns 17 de juliol de 19.00 a 20.30h
Preu 20e amb val de descompte de 10e. 

RESERVA a 

Protección y Cuidado 100% Natural,
desde el primer día.

Respetamos la delicada piel del bebé cuidándola de la manera más suave y segura.
Con ingredientes Bio. Sin derivados del petróleo, sin parabenes, sin conservantes, sin perfumes sintéticos.

Gelat de préssec
Gràcies al seu alt contingut en vitamina A, el préssec ajuda a tenir cura de 
la vista i manté en bon estat les mucoses i la pell.

Recepta proposada per
        @albanewbo

Llet de coco.
Dr. Goerg



   
   

   

shop.veritas.es veritasecologico @ecoveritas / @ecoveritas_cat @supermercadosveritas

ÀLABA: Vitoria-Gasteiz: Los Fueros, 13 ANDORRA: Bonaventura Armengol, 11  BARCELONA: Balmes, 309 • C. C. Arenas de Barcelona. Gran Via Corts Catalanes, 373-385 • C. C. Glòries. Av Diagonal, 208 • C. C. La 
Maquinista, Passeig Potosí, 2 • Còrsega, 302 • Diputació, 239 • Doctor Dou, 17 • Gran de Sant Andreu, 122 • Gran Via Corts Catalanes, 539 • Gran Via Carles III, 55 • Mandri, 15 • Marià Aguiló, 104-106 • Marià Cubí, 7-9 
• Mestre Nicolau, 19 • Pg. de Sant Gervasi, 63 • Pg. de Sant Joan, 144 • Ptge. Senillosa, 3 • Secretari Coloma, 37 • Torrent de l’Olla, 200 • Trav. de les Corts, 271 • Via Laietana, 28  • BISCAIA: Bilbao: Alameda Urquijo, 48 •  
CASTELLDEFELS: C. C. L’Ànec Blau  •  GRANOLLERS: Joan Prim, 70 •  MANRESA: Pg. Pere III, 84 • MATARÓ: Nou, 27 •  SABADELL: Vilarrubias, 1 • SANT CUGAT: Av. Lluís Companys, 31-33 •  SITGES: Pg. Vilafranca, 
18  •  TERRASSA: Rambla d’Egara, 215  •  VIC: Sant Fidel, 11 • VILANOVA I LA GELTRÚ: Plaça Soler i carbonell, 14 GIRONA:  BLANES: Ses Falques, 10 ILLES BALEARS: EIVISSA: Avinguda d’Espanya, 8 • MENORCA: 
Binipreu Via Ronda. Borja Moll, 39 • Binipreu Sa Plaça. Mercat del Claustre, 46 • Binipreu Menorca. C/D’Artux. Polígon de Maó • PALMA: Plaça del Comtat del Rosselló, 6 TARRAGONA: REUS: C.C La Fira. Planta -1, local 22-23                                               

AQUESTES VACANCES
ENS N’ANEM AMB TU!!!

Si marxes uns dies de vacances a la costa pots trobar-nos en 
aquestes localitats:

• CASTELLDEFELS: C. C. L’ÀNEC BLAU
• SITGES: PG. VILAFRANCA, 18
• VILANOVA I LA GELTRÚ: PLAZA SOLER I CARBONELL 14
• BLANES: SES FALQUES, 10
• EIVISSA: AVINGUDA D’ESPANYA, 8
• MALLORCA: PLAÇA COMTAT DE ROSELLÓ, 6

Properament a Port d'Andratx, Mallorca!!!
• AVDA. GABRIEL ROCA, BLOQUE 2,  LOCAL NÚM. 2-D
   EDIFICIO MARINA ESPORT

I a mes

pots tro
bar-nos

a la nostra botiga

online!

shop.veritas.es


