
Que l’energia t’acompanyi!
Delicatalia. Xixona
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Hola! Avui 
em trobareu a les 
pàgines 32-33

2 3

editorial

Sabies que, en l’elaboració tradicional de la salsa 
de soja solament s’empren quatre ingredients: grans de soja, 
blat, aigua i sal.
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En primavera 
hidrata tu cuerpo
Nuria Fontova

Cassola de bolets i verdures , ‘tacos’ de carbassa, guaca-
mole i germinats i cassoletes de llimona i agar-agar.

I per postres... Pastís esponjós 
i pa molt saborós per 
celebrar Sant Jordi

Com afecta la regla 
al benestar intestinal?
Xevi Verdaguer

Que l’energia 
t’acompanyi!

Brots de vida
Mireia Anglada

Activitats d’abril Avui ens ocupem de de 
persones amb diabetis i 
dels nens

sumari

Receptes, consells nutricionals, menús, novetats, 
concursos i molt més. Segueix-nos!

Veritas, Natursoy, Karma 
Botanic y Ecomil

Novetats 32

ana moreno
departament de màrqueting

Haciendo honor a su carácter, la primavera ha 
entrado de puntillas en nuestra rutina, alargando las 
horas de luz y llenando la tierra de frescura. Una frescura 
expansiva, de florecimiento, que nos impulsa a desarrollar 
proyectos. 

En Veritas nos mimetizamos con ella; crecemos en puntos 
de venta, en personas, en ideas y en productos. El mes 

pasado inauguramos tres tiendas: en el barrio de Sant Gervasi  
(Barcelona), en el centro comercial La Maquinista (Barcelona) 
y en Ibiza. Además, estamos cambiando nuestra web, en la 
que te ofrecemos consejos, recetas, menús y técnicas de cocina. 

Aprovecha el cambio de estación para emprender una 
mejora. Apuesta por ti, elige cuidarte. Destina un propósito 
a la primavera.

Xuan-Lan presenta el seu primer llibre 
‘Mi diario de yoga’ amb una sessió especial de ioga

Xuan-Lan, popular professora de ioga resident a Barcelona,   
impartirà una sessió especial de ioga arran de la publica-
ció del seu llibre ‘Mi diario de yoga’, on ens revela les claus 
d’una pràctica diària de ioga per aconseguir l’equilibri entre 
ment i cos a partir del seu mètode fàcil i pràctic.

Després de la sessió es podrà adquirir el llibre i Xuan-Lan 
signarà exemplars per a qui ho desitgi.

Dijous 14
Durada: 1 h 30 min. Preu: Gratuït.Horari: 19.00-20:30 h
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Com més sal, 
més necessitat 

de sucre
És un fet que prenem massa sal i que això repercuteix negativament en la nostra 
salut. Una realitat que resulta tant o més preocupant en el cas dels nens, perquè 
està demostrat que aquest consum excessiu els incita a prendre massa begudes 
ensucrades, fet que pot provocar obesitat.

Sabies que, quan es redueix la ingesta de sal es genera una cadena de repercussions positives, i desa-
pareix l’ansietat i la necessitat de menjar o beure coses dolces.
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Atenció a les etiquetes!
El ministeri de Sanitat considera que un ali-
ment té “molta sal” quan iguala o supera els 
1,25 grams de sal per cada 100 grams d’aliment, 
i que aporta “poca sal” quan aporta 0,25 grams 
(o menys) de sal per cada 100 grams. Vegem 
ara el que el fabricant pot declarar a les etique-
tes des d’un punt de vista legal.

• Producte “baix en sal”. No conté més de 0,3 
grams de sal per 100 grams o 100 ml.
• Producte “molt baix en sal”. No conté més de 
0,1 grams de sal per 100 grams o 100 ml.
• S’indica el contingut de sodi i no de sal. En 
aquest cas cal multiplicar la xifra de sodi per 2,5 
per saber quanta sal aporta l’aliment, ja que la 
sal és clorur sòdic.

Recents estudis han constatat que com més sal con-
sumeixen els petits, més begudes ensucrades beuen per 
calmar la set. De fet, les proves que relacionen el seu con-
sum excessiu amb la hipertensió són aclaparadores, i no 
ha de sorprendre que reduir-ne la ingesta disminueixi el 
risc de patir malalties cardiovasculars. No obstant això, el 
que sí que crida l’atenció és que es relacioni amb l’obesitat 
infantil: la sal no té calories, de manera que, en teoria, no 
hauria d’”engreixar”.

A la recerca de l’equilibri energètic
Llavors, com s’explica aquest vincle? La medicina tra-

dicional xinesa i la macrobiòtica afirmen que el cos busca 
l’equilibri energètic. Així, com més aliments tipus yang, 
contractius i rics en sal (snacks, formatges curats, em-
botits), més apetència té l’organisme de productes yin, 
expansius (rebosteria, brioixeria, llaminadures, refrescos 
i sucs ensucrats).

No obstant això, aquest equilibri entre extrems no és 
en absolut recomanable, i cal buscar l’harmonia en ali-
ments que en si mateixos no siguin extrems. A més, en 
reduir la sal es genera una cadena de repercussions po-
sitives i desapareix l’ansietat i el desig de menjar o beure 
coses dolces.

L’hàbit d’avui és la salut de demà
Són molts els investigadors que han demostrat que 

un excés de sal és perjudicial per a l’organisme. Una 
de les investigacions més importants és la realitzada a 
la Universitat de Londres (revista Hypertension, març 
2008), segons la qual reduir la quantitat d’aquest condi-
ment en la dieta infantil evitaria l’obesitat, perquè així els 
nens prendrien menys refrescos.

Recentment, dos estudis han obtingut resultats simi-
lars. El primer (revista Pediatrics, gener 2013) va avaluar 
la dieta de 4.283 nens d’entre 2 i 16 anys i va demostrar 
que la sal incrementa el consum de sucre. La segona in-
vestigació (revista American Journal of Clinical Nutri-
tion, 2013) va analitzar la dieta de 6.400 nens d’entre 2 
i 18 anys i, de nou, es va revelar que el consum de sodi 
s’associa a la inclinació cap al dolç.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 
“es podrien evitar fins a 2,5 milions de morts a l’any si el 
consum de sal es reduís als nivells recomanats”. Però a 
Espanya les xifres són alarmants, ja que 9 de cada 10 ciu-
tadans pren el doble de la quantitat màxima recomanada 
(revista British Journal of Nutrition, març 2011), un hàbit 
perillós que passa de pares a fills, que resulta molt difícil 
de canviar i que pot tenir conseqüències funestes en un 
futur. El ministeri de Sanitat sosté que el 45% d’infarts i 
el 50% d’ictus estan associats al consum excessiu de sal.

Aliments massa salats
El més lògic seria pensar que l’excés de sal prové del sa-

ler, però les investigacions ratifiquen que el 72% de la sal 
que consumim està en els embotits, el pa, els formatges i els 
plats preparats. I només el 20% deriva de la que s’afegeix vo-
luntàriament (“Jornades de debat sobre el Pla Nacional per a 
la Reducció del Consum de sal a Espanya”, 2009).

En concret, en el cas dels més petits caldria reduir altres 
aliments, al costat dels ja citats: pizzes, hamburgueses, pastis-
seria industrial i aperitius salats (patates xips, fregits, ganxets). 
Una cosa gens fàcil d’aconseguir, ja que moltes d’aquestes 
propostes saturen la publicitat en horari infantil i es poden 
trobar a les màquines expenedores.  

Vols saber més?
Xerrada. Alternatives a la sal refinada. Gabor Smit
Dimecres 27 d’abril a les 10.30h
Preu 15e amb val de descompte de 10e. 

RESERVA a 
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Batut de civada i plàtan

Ingredients 
•  1 got de beguda  

de civada amb calci
• 1 plàtan
• 1 cullerada sopera  

de cacau en pols
• 1 cullerada sopera  

de flocs de civada
•  Canyella en pols

Elaboració:
1. Després de pelar el plàtan, el petit ha de posar al got de la 

batedora la beguda de civada, el plàtan, el cacau i els flocs de 
civada.

2. Sota la teva vigilància, deixa que el nen bati els ingredients durant 
30 segons, fins que la barreja tingui una textura cremosa.

3. El teu fill ja pot abocar el batut en un got alt, escampar-hi 
una mica de canyella en pols i gaudir del seu sabor mentre 
descansa una estona.

Només necessitareu cinc minuts per preparar un batut de civada i plàtan 
deliciós i nutritiu. Molt energètic i ric en fòsfor i potassi, és ideal 
per prendre abans o després de fer els deures o practicar esport. 
I, per descomptat, també és perfecte a l’hora d’esmorzar o berenar, 
però recorda que la civada té gluten i no és apta per a celíacs.

petit
xef

Beguda de civada. 
Monsoy

Recepta proposada   
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diversitat
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I per postres...
Elaborats a base de soja i liquats de cereals, les postres sense llet són 
perfectes per als que busquen una alternativa saludable als productes lactis. 
El motiu tant pot ser una dieta per algun tipus d’al·lèrgia o intolerància o 
simplement el desig de seguir una alimentació diferent.

Sabies que, les postres de soja són riques en proteïnes vegetals d’alta qualitat i inclouen calci i 
vitamina D, dos nutrients molt necessaris per al manteniment dels ossos.

1.Postre de soja. Sojade
2.Postre de soja i pinya. Sojade

3.Postre de xocolata. Sojade
4.Postre de civada i xocolata 

i natural de civada. Sativa
5.Postre agar-agar de raim
 i fruites del bosc. Natursoy

1 2
3 4

5
6
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En resposta a la creixent demanda de productes salu-
dables, amb menys greixos i sucres, estem veient un aug-
ment en la diversitat i la creativitat en els productes prepa-
rats sense llet de vaca. Així, a les neveres on abans hi havia 
iogurts i flams, ara descobrim una diversitat que assegura 
una dieta variada, sana i gens avorrida.

Iogurts de soja
Són les postres més conegudes dins el sector ecològic, 

ja que fa anys que es produeixen. S’elaboren a partir del 
liquat de soja, que fermenta amb els mateixos microorga-
nismes i procediments que la llet de vaca, i el resultat és 
un “iogurt” cremós amb un lleuger i agradable gust de soja 
amb molts avantatges.

Recorda que també hi ha elaborats de soja no fermen-
tats, que són liquats de soja espessits fins a aconseguir una 
textura cremosa. Són igualment deliciosos, però no tenen 
el poder prebiòtic dels fermentats.

• Ajuden a fer baixar el colesterol. Tenen un contin-
gut en proteïnes similar al del iogurt de llet de vaca, però 
amb l’avantatge que no contenen colesterol. I no només 
això, sinó que també contribueixen a eliminar-lo, com tots 
els derivats de la soja.

• Prevenen malalties cardiovasculars. Gràcies a la 
seva riquesa en àcids grassos poliinsaturats i lecitina.

• Milloren el sistema immunològic. Com que són un 
producte fermentat, són prebiòtic i, en conseqüència, re-
generen la flora bacteriana intestinal, milloren l’assimilació 
dels nutrients i activen el sistema immunitari.

• Frenen l’osteoporosi. Posseeixen una gran quantitat 
de calci, de manera que prevenen l’osteoporosi i inhibei-
xen la destrucció òssia. D’aquí ve que estiguin recomanats 
durant la menopausa.

Cremosos de civada i d’arròs
De textura suau i densa, es fan amb liquats de cereals 

(civada i arròs) en lloc de lactis. El seu sabor és lleugera-
ment dolç, no contenen greixos saturats i n’hi ha diferents 
varietats, amb avellanes, ametlles, fruita...

• Eviten el restrenyiment. La seva aportació de fibra 
afavoreix el moviment intestinal.

• Calmen el sistema nerviós. La civada es recomana 
per a persones estressades, que pateixen insomni o amb 
alteracions digestives d’origen nerviós.

• Són molt digestius. El liquat d’arròs és perfecte per 
als que pateixen trastorns gàstrics, com hèrnia de hiatus, 
gastritis, úlcera, dispèpsia o digestions lentes i pesades.

Gelatines d’agar-agar
Hidratants i refrescants, estan disponibles en diferents 

sabors: coco, pera, préssec i fruits vermells. No contenen 
gluten, ni greixos ni colesterol, i són baixes en sucres, mo-
tiu pel qual estan recomanades per a persones de qualsevol 
edat i condició, ja siguin nens, adults, esportistes...

• Impedeixen la deshidratació. Retenen una gran 
quantitat d’aigua i són molt interessants per als més petits, 
sobretot a l’estiu, que en prendre’n ingereixen líquid d’una 
forma divertida i vital.

• Gairebé no aporten calories. El seu contingut ca-
lòric és proper a zero, i com que el seu volum augmenta 
durant la digestió, provoquen sensació de sacietat i són 
ideals en dietes d’aprimament.

• Protegeixen la mucosa intestinal. La fibra soluble de 
l’agar-agar ajuda a regular el trànsit de manera suau, sense 
els efectes irritants associats als laxants. A més, afavoreix 
la digestió de menjars forts. 

EMBAJADOR DE
LA MARCA QUINUA REAL

DE LOS

EL
SUPERALIMENTO

CAMPEONES

IT-BIO-006
AGRICULTURA UE / NO UE

Sin gluten. Sin lactosa. Sin azúcar
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Hidratants i refrescants, 
les gelatines d’agar-agar no tenen 
gluten, ni greixos ni colesterol, i són 
baixes en sucres

Vols saber més?
Xerrada. Què dono de postres als meus fills? Gabor Smit
Dimecres 20 d’abril a les 10.30h
Preu 15e amb val de descompte de 10e. 

RESERVA a 
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divulgació

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

Un toque oriental
La salsa de soja es el resultado de la fermentación de la soja: un proceso 
culinario centenario que facilita una mejor asimilación de los nutrientes de 
esta beneficiosa legumbre. Sin embargo, no todas son iguales y existen 
muchas consideraciones que conviene conocer antes de adoptarla como 
condimento habitual. 

Sabías que,  en la elaboración tradicional de la salsa de soja solamente se emplean cuatro ingredientes: 
granos de soja, trigo, agua y sal.
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Es uno de los condimentos más antiguos del mundo y 
tiene su origen en China. Aunque desde un punto de vista 
simplista es el resultado de la fermentación de los granos de 
soja, la realidad es muy distinta, ya que su origen, historia, 
elaboración, tipos, aplicaciones y calidades es fruto de un 
descubrimiento complejo y tremendamente heterogéneo.

De hecho, su verdadero origen está en el líquido que 
se obtenía de las conservas de carne por salazón: un líqui-
do muy salado y cargado de extractos proteicos solubles 
en agua que se aprovechaba como condimento. Cuando 
el budismo se popularizó en Extremo Oriente también lo 
hizo el vegetarianismo, lo que obligó a encontrar alterna-
tivas vegetales a los condimentos tradicionales que conte-
nían carne. Uno de esos sustitutos fue una pasta salada y 
fermentada de granos de soja, el primer antecedente de las 
salsas de soja actuales.

Con el tiempo, su uso se propagó a otros países asiá-
ticos, como Japón, Filipinas, Malasia, Indonesia, etc., 
convirtiéndose en un ingrediente fundamental de sus 
elaboraciones gastronómicas. Hoy en día, se utiliza para 
condimentar comidas tanto orientales como occidentales, 
ya sean verduras asadas o rebozadas, arroz, empanados, 
sopas o ensaladas. Igualmente, su sabor es ideal para mari-
nar o freír pescado y carne de pollo, ternera, cerdo, etc. Y 
también se sirve con el sushi y el sashimi.

Soja, trigo, agua y sal
En su elaboración tradicional solamente se emplean 

cuatro ingredientes: granos de soja, trigo, agua y sal, y el 
proceso se realiza en diferentes etapas: 

• Hidratación y tueste. Para empezar, los granos de 
soja se hidratan con agua y después se cuecen al vapor a 
altas temperaturas. Por otro lado, los granos de trigo se 
tuestan y se trituran. 

• Mezcla y fermentación. Se mezcla la pasta cocida de 
soja con el trigo tostado y se mantiene en fermentación con 

Aspergillus durante tres días con una temperatura y humedad 
controladas (esta mezcla es conocida como koji). 

• Salmuera. Posteriormente se introduce la mezcla 
fermentada en una salmuera de agua y sal al 17 o 24% y 
el mosto resultante (que se conoce como moromi) se deja 
envejecer durante más de un año hasta que el pH final es 
de 4.7. 

• Decantación y filtrado. Son las últimas fases a las 
que sigue el centrifugado y pasteurizado del producto fi-
nal (Luh, 1995).

Misma base, muchas variantes
La anterior salsa base es la conocida como shoyu, aunque 

existen otras variantes, entre las que destacan las siguientes: 

• Tamari. Se produce con muy poco o nada de trigo, 
por lo que es tolerada por celíacos. La ausencia de dicho 
cereal le otorga un color más oscuro, una textura más es-
pesa y un sabor más intenso.

• Koikuchi (oscura). Tiene un sabor fuerte y color os-
curo, a veces oscurecido y espesado con caramelo.

• Usukuchi (suave). Es más clara y fluida y su color 
claro se debe a la utilización de amakaze, un líquido obte-
nido de la fermentación del arroz. Su sabor es más salado 
y se utiliza para condimentar platos como pescado, ver-
dura o sopas, evitando oscurecer el aspecto de la comida.

• Shiro (blanca). Esta salsa lleva mucho trigo y poca 
soja, por lo que su color es claro y su sabor, bastante dulce. 

• Saishikomi (doble fermentación). Estamos ante una 
variedad que se fermenta dos veces, dando como resultado 
una salsa espesa y de gusto un tanto fuerte.

• Gen’en (baja en sal). En este caso tras la fermenta-
ción se elimina del 30 al 50% de la sal para producir una 
versión más saludable.

• Dulces. También existen opciones dulces (tipo 
hawaiana).

• Sin gluten. Se elaboran con harina de arroz.

Cuidado con la versión artificial
Es importante indicar la existencia de la llamada “salsa 

de soja química” o “salsa de soja china”, una invención mo-
derna que se elabora artificialmente sin ninguna fermenta-
ción mediante la hidrólisis de harina de soja desgrasada, 
colorante de caramelo, jarabe de maíz u otros edulcoran-
tes, extracto de malta y, en ocasiones, glutamato monosó-
dico. El proceso de producción es más rápido y barato que 
el tradicional, obteniéndose un producto de sabor no tan 
intenso, pero más salado. 

En Japón es ilegal producir o importar salsa de soja 
artificial y, por tanto, todas las japonesas se elaboran de 
manera tradicional. Algunas salsas artificiales tienen po-
tenciales riesgos de salud debido a su contenido en cloro-
propanoles carcinógenos, los cuales son subproductos de 
la hidrólisis del ácido hidroclórico.

Un sabor único y muy especial
La salsa de soja se distingue por su color, su sabor y su 

aroma (Kataoka, 2005). 

• Color amarronado. Es de un tono marrón-rojizo 
transparente, como resultado de las reacciones entre los 
hidratos de carbono y los aminoácidos de la soja. 

• Salada y dulce a la vez. Su paladar característico es 
el del umami (sabor de la proteína), que se genera durante 
el proceso de fermentación, cuando las proteínas de la soja 
y el trigo se disuelven por el efecto del Aspergillus. Se 
producen entonces cerca de 20 aminoácidos diferentes, 

que vienen a ser los componentes del umami y el resultado 
final es un condimento salado, pero con un toque dulce. 

• Aroma complejo. Tiene un olor muy especial, que 
procede de un complejo proceso de fermentación y está 
formado por más de 300 componentes aromáticos: flores, 
frutas, whisky, café… (Lioe et al., 2007).

D E S C U B R E  N U E S T R A  C O L E C C I Ó N  D E  T É  D E  J A P Ó N  !
I M P O R T A C I Ó N  -  P R O D U C C I Ó N  -  D I S T R I B U C I Ó N

Thé Vert BioMatcha
Spécial Cuisine 

e

Poudre de thé vert extra fine

Idée Recette 
au dos

Origine : Japon

¡UNA AMPLIA SELECCIÓN DE SABORES BIO,
CON UN PRECIO ACCESSIBLE!

T O
S T A D O

A
R T E S A N A

L

CREADOR

D E S A B O RES

El gusto por los viajes

1.Tamari menos sal. Lima
2.Tamari. Veritas
3.Salsa Teriyaki. Lima
4.Shoyu menos sal. Lima
5.Tamari. Biocop

1 2 3 4 5
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Figura 1. Contenido en sólidos solubles de la salsa de soja ecoló-
gica y no ecológica

Figura 2. Valores de densidad (masa/volumen) en la salsa de soja 
ecológica y no ecológica

Figura 3. Valores de la capacidad antioxidante de la salsa de soja 
ecológica y no ecológica
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Ecológica, por supuesto
Las salsas de soja más comerciales del mercado no eco-

lógico suelen contener soja no ecológica, que (salvo indi-
cación expresa) tiene una alta probabilidad de ser trans-
génica. Asimismo, puede incluir además granos de soja 
previamente troceados o en harina, que tienen un exceso 
de ácidos oxálico, fórmico y levulínico, lo que acidifica el 
resultado final. Por otro lado, el proceso de fermentación 
suele ser mucho más rápido y se suele cocer a una gran 
temperatura, lo que elimina casi todas las propiedades nu-
tricionales, así como las enzimas utilizadas. Algunas, in-
cluso, no contienen enzimas naturales y la mayoría suelen 
llevar conservantes, colorantes, azúcares y otros aditivos, 
como el glutamato monosódico. El resultado es una salsa 
de muy baja calidad y con más efectos perjudiciales que 
beneficiosos.

• Menor densidad. La salsa de producción no ecoló-
gica presenta un 12% más de sólidos solubles, debido a la 
mayor presencia de azúcares (figura 1). Por otra parte, la 
mayor densidad en la salsa no ecológica se relaciona con 
el mayor contenido en sólidos solubles y responde a la 
presencia de azúcares externos que incrementan los dos 
parámetros (figura 2).

• Más antioxidantes. En general, su valor de antioxi-
dantes totales es bajo, pero si se compara la salsa ecológica 
con la no ecológica se observa que la primera contiene un 
26% más de antioxidantes (figura 3).

 Finalmente, es aconsejable que su consumo sea pun-
tual y controlado, ya que presenta una alta concentración 
salina. Otro motivo es que el estómago de los europeos 
no tiene tanta capacidad enzimática para digerirla como el 
de los japoneses, o asiáticos en general, y por ese motivo 
ellos pueden tomarla casi cada día. 
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Los 7 beneficios 
de las salsas de calidad 

Las salsas ecológicas se elaboran con materias 
primas de alta calidad, no contienen produc-
tos químicos y en su producción se respetan 
las fermentaciones largas de más de un año en 
barriles de madera (principalmente de cedro). 
Dichas características son esenciales para que 
se produzca la auténtica salsa de soja original y 
terapéutica, a la que se le atribuyen propieda-
des muy saludables.
1) Tiene un alto contenido en aminoácidos, in-
cluidos los esenciales.
2) La biodisponibilidad de los nutrientes de 
la soja es mejor gracias a la fermentación del 
grano, que transforma las proteínas en aminoá-
cidos, los hidratos de carbono en azúcares sim-
ples y los lípidos en ácidos grasos. 
3) No aporta grasas saturadas ni colesterol y 
apenas tiene calorías. 
4) Está libre de la purina de la soja porque des-
aparece durante la fermentación.
5) Contiene ácido acético, que ayuda a superar 
la fatiga.
6) Equilibra el valor del pH, neutralizando los 
extremos ácidos y alcalinos.
7) Fortalece la circulación.

Gracias a su aromático sabor 
es capaz de ensalzar cualquier 
plato, ya sea de carne, pescado 
o verdura
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Pastís esponjós 
i pa molt saborós per 
celebrar Sant Jordi

A Catalunya, Sant Jordi s’associa sobretot a la rosa i el llibre, però també 
té un vessant gastronòmic important. Des de fa dècades, al voltant del 
1980, nombroses pastisseries s’apunten a la festa elaborant un pastís que, 
batejat com el sant, té forma de llibre, i més recentment, els forners han 
començat a elaborar un pa amb el mateix nom amb base de sobrassada , 
formatge i nous.

El pastís de la festa és un pa de pessic rectangular, 
però amb capes de mantega intercalades entre els ta-
llets. Aquest pastís no es decora pels costats, ja que les 
capes han de semblar fulls d’un llibre, i per sobre es 
decora amb sucre cremat i s’hi grava un sant Jordi o una 
rosa vermella.

El pastís de Sant Jordi de Veritas ofereix la lleugeresa 
d’un pa de pessic ben fermentat i amb la millor mantega 
del mercat, de llet ecològica de primera qualitat.

El pa de Sant Jordi, d’invenció molt més recent, també 
s’ha sumat a la celebració cada 23 d’abril. Elaborat amb 
tres tipus de massa (de sobrassada, de formatge i de nous), 
que es col·loquen alternativament perquè recordin les 
quatre barres de la senyera. És un pa de disseny que es 
caracteritza especialment pel seu sabor i la seva bona olor.

Es pot menjar tant acompanyat de dolç com de salat.

Nosaltres oferim el pa de Sant Jordi amb la qualitat de 
sempre i elaborat amb un mètode que requereix pacièn-
cia i passió: la farina ecològica i sense haver estat tractada 
ni “millorada” químicament i amb una fermentació llarga 
utilitzant llevat mare, indispensable per a un pa de bona 
digestió.

El venem a totes les botigues durant la setmana de Sant 
Jordi. 
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Que l’energia 
t’acompanyi!

Cereals, llavors i fruita seca són tres de les fonts d’energia més saludables 
que existeixen i no haurien de faltar en cap dieta. Nens, gent gran, 
esportistes, embarassades... Tots podem i hauríem de beneficiar-nos 
d’aquests aliments i de la seva aportació d’energia i nutrients excepcional.

Sabies que,  totes les varietats són aptes per a celíacs i es fan sense sucre, que se substitueix per 
xarop d’arròs, un ingredient molt equilibrat i amb un índex glucèmic baix.

Delicatalia. Jijona
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És una realitat ben sabuda per tothom 
que cereals, llavors i fruita seca són tres pi-
lars bàsics de la dieta mediterrània. Quan 
parlem de cereals sabem que hi ha tot un 
món més enllà de l’arròs i la pasta de blat, 
però quants de nosaltres aprofitem la va-
rietat que n’hi arriba a haver i en prenem 
regularment? A les nostres botigues se n’hi 
pot trobar una extensa gamma, una varie-
tat que té per objectiu adaptar-se als gus-
tos i necessitats específiques de cadascú. I 
amb aquest objectiu, hem ampliat l’oferta 
de la nostra marca pròpia i ara oferim tam-
bé tahina blanca i integral, sal de sèsam i 
barretes cruixents de sèsam, carbassa i frui-
ta seca Veritas.

Per desenvolupar aquests productes 
hem confiat en un proveïdor de proximi-
tat, Delicatalia, una empresa valenciana 
que ens subministra barretes de cereals. 
“Ens coneixem des de fa anys, quan vam 
entrar en contacte arran de la Fira Inter-
nacional de Productes Ecològics Biofach. 
I ja no hem deixat de col·laborar, perquè 
la nostra filosofia i manera de treballar són 
germanes. Vam començar subministrant-
los barretes de cereals i la sintonia va 
ser tan bona que quan Veritas va decidir 
llançar les seves pròpies referències ens va 
triar com a empresa productora. El projec-
te es va ampliar a tahines i sal de sèsam, 
i tots estem molt orgullosos del resultat”, 
explica Rubén López, director general de 
Delicatalia.

La salut, per damunt de tot
Absolutament convençut de la neces-

sitat d’una alimentació saludable, Rubén 
desgrana com l’empresa familiar Jijona, SA 
(conegudíssima pels torrons ecològics ar-
tesanals El Abuelo) va anar evolucionant 
amb el temps i va decidir endinsar-se en 
el món ecològic: un pas natural per als ali-
ments saludables.

“Vam néixer el 1931, i des de llavors 
no hem deixat d’evolucionar i créixer. Es-
tem en un entorn privilegiat, envoltats de 
bancals, i una de les nostres preocupacions 
fonamentals és protegir aquest entorn. De 
fet, tenim una depuradora de filtre verd 
que evita qualsevol tipus d’abocament”, 
aclareix Rubén després de puntualitzar 
que tots els residus d’escorces i closques 
que s’originen en el procés són convenien-
tment tractats per una empresa autoritzada 
per fer compostatge.
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Sempre preocupats per la salut, quan Delicatalia va apos-
tar per les barretes ecològiques cap a l’any 2004 van ser ve-
ritables pioners: “Al nostre país no només no se’n trobaven 
d’ecològiques, és que no hi havia de cap tipus. En altres paï-
sos europeus sí que eren habituals, però aquí el consum de ce-
reals, llavors i fruita seca mai s’havia vist sota aquesta òptica. 
Una barreta és, en si mateixa, un aliment altament complet, 
perquè aporta altes quantitats de vitamines, minerals, hidrats 
de carboni complexos, fibra i també antioxidants. A més, són 
molt energètiques, per això són ideals per als moments en 
què es necessita una aportació extra d’energia. I si a més són 
ecològiques, ens assegurem que només contenen ingredients 
naturals i saludables sense rastre de químics indesitjables i que 
s’han obtingut en equilibri amb el planeta”.

Tradició i modernitat: 
el millor de tots dos mons

La seva elaboració es basa en la senzillesa de la feina 
artesanal, els ingredients naturals i les receptes, sempre 
tradicionals. A aquests factors s’hi afegeixen els elements 
moderns de manipulació i embalatge necessaris per al seu 
total control, i així s’asseguren que arriben en perfecte es-
tat al consumidor. “Com m’agrada dir: tenen el cor artesà i 
l’embolcall tecnològic i modern”, resumeix Rubén López.

• Recepció de les matèries primeres. Només rebre les 
partides s’analitzen estrictament, ja que en ser un producte 
sense gluten i apte per a celíacs és fonamental evitar pos-
sibles contaminacions.

• Preparació del xarop d’arròs. Es dosifica i s’elabora a 
mà el xarop que servirà per amalgamar la resta d’ingredients 
de la barreta. “Mai fem servir sucre: ens vam decidir pel xa-
rop d’arròs perquè és molt equilibrat i realça el sabor dels 
ingredients als quals acompanya. És cert que és difícil de 
treballar, i que de vegades hem de repetir alguns passos, 
però forma part de l’esforç diari, i el resultat nutricional 
val la pena”.

• Organització dels ingredients. Un cop seleccionats 
els diferents cereals, fruita seca, fruites i llavors es fa una 
barreja homogènia, també de manera manual.

• Unió del xarop amb la barreja anterior. Es combi-
nen en la proporció justa per aconseguir una amalgama 
uniforme, que es treballa artesanalment a l’obrador.

• Laminat i tall. Quan la massa està acabada es lamina 
mitjançant uns rodets especials i es va tallant.

• Refredament i envasat. Després del tall, les barres 
individuals s’han de refredar abans que s’emboliquin i 
s’embalin.

• Controls i certificacions. Les matèries primeres, 
els semielaborats i els acabats s’analitzen al laboratori de 
qualitat intern, on se sotmeten a controls organolèptics 
i microbiològics per assegurar el compliment de tots els 
estàndards de qualitat i traçabilitat exigits. “Estem certifi-
cats pel Comitè d’Agricultura Ecològica de la Comunitat 
Valenciana (CAECV) i som l’única empresa que fabrica 
aquests productes que posseeix la Certificació Artesana de 
València”.
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Com incorporar 
sèsam a la dieta?

Han estat aquí sempre, però fins fa relativament 
poc només els vegetarians prestaven prou atenció 
a les bondats que té el fet d’incorporar llavors a la 
dieta. No obstant això, cada vegada són més nom-
broses les veus que recomanen prendre’n regular-
ment. El sèsam és una de les llavors més utilitzades 
a la cuina, tant en receptes dolces com salades. És 
ric en vitamina B, redueix els nivells de colesterol i 
és indispensable per controlar l’astènia primaveral.

• A la cuina. Es pot escampar sobre carns i peixos 
o afegir-se a iogurts, sopes i purés. No obstant això, 
per aprofitar al màxim la seva riquesa interna cal 
mastegar meticulosament les llavors. D’aquí ve que 
la millor manera d’aprofitar els seus nutrients sigui 
mòlt en forma de crema (tahina) o amb sal marina 
(sal de sèsam). Dues preparacions que no poden 
faltar a cap cuina i que recentment hem afegit a la 
família d’articles marca Veritas.

• Tahina blanca i integral. “Vam triar sèsam 100% 
ecològic de Bolívia perquè és el més gros, més net i 
menys amarg. Després de donar-li un lleuger torrat 
a foc lent es procedeix a esterilitzar-lo, i després es 
realitza la mòlta de manera artesanal”. Aquest pro-
cés pot durar hores, i culmina amb l’obtenció d’una 
deliciosa crema de sèsam que es pot afegir a multi-
tud de receptes: purés, patés, flams, gaspatxo, carns, 
peixos... Per elaborar l’integral s’usa la llavor sen-
cera, amb la pell natural, mentre que el blanc es fa 
amb la sèsam sense closca.

• Sal de sèsam. Es realitza amb un lleuger torrat 
de les llavors, que posteriorment es molen i es ba-
rregen amb sal marina. És un condiment que ajuda 
a reduir l’ús de sodi, sense sacrificar el sabor. Igual-
ment, ajuda a tenir una bona digestió, enriqueix el 
menjar, enforteix el sistema immunitari i neutralitza 
l’acidesa a la sang. “Es fa amb sal marina de proximi-
tat procedent de la Mediterrània, una sal totalment 
natural assecada al sol i mòlta en pedres centenàries 
que conté més de 80 minerals i oligoelements de 
vital importància per a l’organisme”, explica Rubén 
López.

¡Vitalidad y energía!

Con vitaminas B2, B3, B5, B6 y B12 que contribuyen al 
metabolismo energético normal y a la reducción 
del cansancio y la fatiga. 

www.naturimport.es
atcliente@naturimport.es
T. 93 712 38 70

Distribuido por:

Complemento alimenticio a base

de vitaminas, minerales y plantas

Per prendre quan i on vulguis
Les noves barretes Veritas contenen cereals, llavors i fruita 

seca de la millor qualitat, ecològics i seleccionats un a un. Pren-
ne per esmorzar o per berenar, i porta’n sempre una a la butxa-
ca per si et ve de gust entre hores. Soles ja suposen un aliment 
excepcional, però si tens més gana es poden acompanyar d’una 
peça de fruita, un got de llet o beguda vegetal, un iogurt, quefir...

• De sèsam. La seva extraordinària aportació de calci i fe-
rro, així com els seus beneficiosos àcids grassos poliinsaturats, 
fan d’aquesta llavor un ingredient estrella, ple de sabor i amb 
una aroma inconfusible.

• Amb llavors de carbassa. Típiques de la tradició medi-
terrània i molt saboroses, les llavors de carbassa ajuden a reduir 
els nivells de “colesterol dolent” gràcies al seu al seu contingut 
de fitoesterols, i són especialment beneficioses per a l’aparell 
urinari.

• De fruita seca. Una mossegada suau i agradable que ba-
rreja de manera harmoniosa ametlla, cacauet, panses i llavors 
de carbassa. Una excel·lent font de fibra, antioxidants, calci, 
proteïnes i àcids grassos omega-3 que resulta ideal per a nens, 
adolescents i atletes.

• I, a més... Al costat de les noves barretes Veritas trobaràs 
la gamma Delicatalia, molt nutritiva i energètica.

- Cereals. Amb flocs de civada, pipes de carbassa, pipes de 
gira-sol, llavors de lli i sèsam torrat.
- Cereals i fruita variada. El gust de l’albercoc, les panses i la 
poma unit a la textura cruixent de cereals i llavors.
- Cereals, fruita i xocolata. Una deliciosa cobertura de xocolata 
que envolta una harmoniosa barreja de fruites (albercoc, 
panses i poma), llavors (carbassa, gira-sol, lli i sèsam) i ce-
reals.
- Cereals, poma i canyella. El gust de la poma i la canyella amb 
flocs de civada i llavors.
- Quinoa amb nabius. La quinoa és imprescindible en la dieta 
vegetariana gràcies a la seva elevada proporció de proteï-
nes i al seu alt contingut en ferro d’origen vegetal. “El nabiu 
se sol deshidratar amb sucre perquè té un regust una mica 
àcid, però nosaltres fem servir nabius dessecats amb suc de 
poma per assegurar l’absència total de sucre”, puntualitza 
Rubén López.
- Cereals amb figues i quinoa. Conté àcids grassos omega-3 i 
omega-6 i està especialment recomanada per a esportistes, 
ja que resulta un aliment molt valuós pel seu alt contingut 
en minerals, carbohidrats complexos i proteïnes.
- Chía, amarant, nabius i garrofa. Un mos exquisit i molt ape-
titós que combina els sabors de la terra amb l’energia, la 
força i la resistència de les llavors de chía, una de les millors 
fonts de proteïna completa d’origen vegetal.  
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estil 
de vida Dieta vegetariana 

i esport: són compatibles?

Per descomptat, i així ho demostren diferents estudis que afirmen que una 
dieta vegetariana ben planificada i equilibrada és ideal per als atletes que 
practiquen un esport regularment. Una alimentació que ha d’incloure 
carbohidrats, proteïnes i greixos saludables, juntament amb uns nivells 
adequats de minerals com ferro i calci.

Sabies que,  una nutrició òptima reforça l’activitat física, el rendiment esportiu i la recuperació 
muscular després de l’exercici.

L’alimentació vegetariana és totalment compatible 
amb la pràctica d’exercici a tots els nivells i en les dife-
rents disciplines, fins i tot a nivell competitiu. De fet, hi 
ha esportistes d’elit vegetarians, fins i tot en especialitats 
tan exigents com el culturisme o el triatló. La clau està a 
observar les recomanacions nutricionals específiques per 
garantir una alimentació òptima.

Així ho asseguren l’Associació Americana de Dietèti-
ca, els dietistes del Canadà i el Col·legi Americà de Me-
dicina de l’Esport en el seu document de posicionament 
conjunt sobre Nutrició i Rendiment Atlètic. En l’esmentat 
document es comenta que en seguir una dieta vegetariana 
la disponibilitat d’energia es pot reduir lleugerament, si 
l’alimentació és molt rica en fibra.

Et falten nutrients?
El seguiment del pes i les anàlisis periòdiques són dos 

mètodes que ens permeten determinar si se satisfan els reque-
riments energètics, però no s’han d’utilitzar com a únic criteri 
per discernir entre una bona nutrició o una mala nutrició.

Si la dieta vegetariana no està ben plantejada, pot exis-
tir risc de deficiència de vitamines B12 i D, igual que de fe-
rro, calci i zinc. El motiu és que certs nutrients tenen més 
presència o presència exclusiva en els aliments d’origen 
animal, com seria el cas de les vitamines i minerals esmen-
tats. De totes maneres, el dèficit d’algun dels nutrients 
esmentats (ferro, vitamina D, calci) també pot donar-se en 
les dietes omnívores desequilibrades. En cas de dubte cal 
demanar consell a un dietista-nutricionista especialitzat en 
nutrició esportiva.

Menges tot el que necessites?
Qualsevol esport exigeix   una bona aportació energèti-

ca, que ha de ser superior en les èpoques d’entrenament 
d’alta intensitat i competició, durant les quals les neces-
sitats d’energia i macronutrients (especialment hidrats de 
carboni i proteïnes) s’han de satisfer de forma rigorosa. 
L’objectiu és mantenir el pes corporal, reposar les reserves 
de glucogen i proporcionar les proteïnes adequades per 
construir i reparar el teixit.

Per tant, centrar-se bàsicament en verdures, hortalis-
ses i fruites (oblidant un menú equilibrat amb presència 
diària de cereals, llegums, fruits secs i llavors) pot donar 
lloc a ingestes baixes d’energia que tenen conseqüències 
negatives: pèrdua de massa muscular, disfunció menstrual, 
manca d’augment de la densitat òssia i risc més elevat de 
fatiga, lesions, contractures i tendinitis repetitives.

• Carbohidrats. Són importants per mantenir els 
nivells de glucosa a la sang durant l’exercici i per re-
emplaçar el glucogen muscular després de l’esforç. En 
nutrició esportiva, les recomanacions oscil·len de 6 a 
10 grams per kg de pes corporal i dia, encara que la 
quantitat requerida depèn de la despesa energètica total 
diària, el tipus d’esport realitzat, el sexe i les condicions 
ambientals.

- Molt important. Els cereals en gra han de ser la base 
de tots els àpats principals. Arròs integral, cuscús, 
bulgur, civada, ordi, mill, quinoa i fajol són bàsics 
indispensables.
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• Greixos saludables. La ingesta de greix no s’ha de 
restringir, ja que no hi ha cap avantatge en el rendiment 
si se segueix una dieta amb menys del 15% de l’energia 
provinent del greix, en comparació amb la recomanació 
general del 25-30%. El greix és un nutrient essencial en la 
dieta de l’esportista, ja que a més d’energia proporciona vi-
tamines liposolubles (A, D, E, K) i àcids grassos essencials, 
com el DHA, amb caràcter antiinflamatori.

- Molt important. Cal consumir (en quantitat moderada, 
però diària) fruita seca (anacards, castanyes, nous de 
Macadàmia), llavors (pipes de carbassa, sèsam, lli) i 
olis vegetals de primera pressió en fred com a font na-
tural de greixos saludables.

• Proteïnes. S’estima que els atletes que practiquen dis-
ciplines de resistència tenen unes necessitats proteiques 
d’entre 1,2 i 1,4 grams per kg de pes corporal, mentre que 
en les disciplines de força, les necessitats poden augmentar 
en moments de màxim desenvolupament en 1,6-1,7 grams 
per kg de pes corporal. Hi ha estudis que demostren que 
les persones vegetarianes tenen ingestes proteiques més 
baixes que les que segueixen una dieta omnívora. És per 
això que se suggereix un augment del 10% en la quantitat 
consumida.

- Molt important. Una dieta vegetariana ben plantejada, 
amb una aportació variada d’aliments proteics vegetals 
(com la soja i els seus derivats fermentats, llegums, 
grans integrals, fruits secs i llavors), pot assegurar una 
quantitat suficient de proteïna sense necessitat de re-

www.lafinestrasulcielo.es

córrer a aliments especials o suplements hiperproteics. 
A l’hora de garantir l’aportació diària no cal que les 
proteïnes dels vegetals de diferent naturalesa es com-
binin diàriament en el mateix àpat, perquè el balanç 
d’aminoàcids de més d’un dia és el més important.

• Calci i ferro. A causa de la biodisponibilitat de fe-
rro més baixa en una alimentació basada en vegetals, els 
dipòsits de ferro en els vegetarians poden ser més baixos 
que els dels omnívors, encara que la ingesta total de ferro 
sigui similar o fins i tot superior. Això no vol dir que apare-
gui anèmia ni que disminueixi el rendiment físic de l’atleta 
vegetarià. Així i tot, conformen un grup de població que 
ha de tenir en compte aquesta consideració, especialment 
en el cas de les dones. Una analítica periòdica, segons ho 
estimi el metge esportiu, pot ser suficient per controlar 
aquests paràmetres.

- Molt important. A més d’aliments germinats i fermentats, 
en els quals augmenta la biodisponibilitat d’aquests mi-
nerals, cal consumir regularment fruita seca (ametlles, 
pinyons), llavors de sèsam, llegums (soja, llenties) i 
verdures de fulla verda. 

1.Oli de lli. Natursoy
2.Arròs rodó. Ecobasics
3.Llavors de gira-sol. Ecobasics
4.Llavors de sèsam. Ecobasics
5.Quinoa. Quinoa Real

1

2 3 4 5
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novetats Nou format de llavors de 
‘chía’ Veritas

Incloem al nostre assortiment les llavors de chía Veritas de 500 g, amb 
una millora de preu del 13% per kg.

Aquesta llavor de sabor suau i agradable és un aliment altament nutri-
tiu. Destaca el seu contingut en fibra, antioxidants, proteïna, àcids grassos 
omega-3 i calci. Escampa-la per sobre de les amanides i pans o afegeix-ne 
a les postres o batuts!

Tahina blanca i integral Veritas
La tahina és una crema ideal per untar a les torrades o com a base per a 

salses espesses. S’elabora amb llavors de sèsam i és molt rica en minerals com 
el calci i el magnesi, imprescindibles per mantenir una bona salut òssia.

A partir d’ara podràs trobar a les nostres botigues la tahina blanca (obtin-
guda a partir de sèsam pelat i torrat) en format petit, i la tahina integral (ela-
borada amb sèsam torrat) en format petit i gran. Aquests tres productes marca 
Veritas són un 16% més barats que els d’altres marques.

De mantega, amb presa de xocolata negra i amb llet, 
d’espelta amb sèsam i fingers de xocolata són les noves 
galetes que trobaràs a les nostres botigues, un 10% més 
econòmiques que les d’altres marques.

La marca Grandeur Nature ens apropa una gamma de productes lactis 
aptes per a totes les edats. Per als més petits, el Petit Sabors: un pack de sis 
productes de textura cremosa amb base de fruites (maduixa, gerd, taronja 
...) i minienvasos de llet i llet amb xocolata ideals per portar a l’escola. 
D’altra banda, també ens presenten el formatge per untar natural i amb 

fines herbes, i una ampolla de llet en format petit.

Nova gamma de pans germinats
De la mà de Finestra sul Cielo arriben a les nostres botigues els pans germinats de 

blat, sègol, panses i fruita seca.
A diferència dels pans comuns elaborats amb farines, els pans germinats contenen 

la part més valuosa del cereal, fet que els confereix un alt valor nutricional. Són rics en 
vitamines del grup B (recomanades per estabilitzar el sistema nerviós), en vitamina E 
(amb propietats antioxidants) i en fibra (ideal en casos de restrenyiment).

Gamma de lactis Grandeur Nature

Esmorza galetes 
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Com afecta la regla 
al benestar intestinal?

El cicle menstrual de la dona influeix a tots nivells: energètic, emocional i, 
sobretot, intestinal. El motiu el trobem en els canvis hormonals i, concreta-
ment, en el comportament dels estrògens, la més important de totes 
  les hormones femenines.    

És un fet que les dones tenen un trànsit intestinal més lent 
que no pas els homes i solen patir de restrenyiment. Igualment, 
solen reconèixer que la manera d’anar de ventre s’altera durant 
les diferents fases del cicle menstrual, l’embaràs i la menopausa. 
Això pot estar causat per l’acció dels estrògens, que tenen efec-
tes analgèsics, antiinflamatoris i proinflamatoris. L’explicació és 
que interactuen amb diferents neurotransmissors: per exemple, 
modulen el sistema serotonèrgic i la resposta a l’estrès i influei-
xen en la serotonina.

• El paper de la serotonina. El sistema serotonèrgic és 
un dels principals factors que marquen la resposta al dolor 
en funció del sexe, i en les dones es relaciona amb proble-
mes de la mandíbula, còlon irritable, cefalees, migranyes, 
al·lèrgies, fibromiàlgia, fatiga i dolors crònics.

• Com actuen els estrògens? Intensifiquen la serotoni-
na a bona part del cervell mitjançant tres vies:

1- Incrementen l’expressió de l’enzim triptòfan hidro-
xilasa.

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

2- Disminueixen l’expressió del transportador de la sero-
tonina (SERT) i funcionen com ho faria un antidepressiu 
clàssic (fluoxetina, citalopram, escitalopram o Prozac).
3- Milloren la sensibilitat de la serotonina cerebral.

Què passa durant el cicle menstrual?
Les fluctuacions dels nivells d’estrògens durant el cicle 

menstrual ocasionen diferents canvis en el sistema sero-
tonèrgic de les dones, mentre que en els homes els nivells 
d’estrògens i serotonina són més estables. Així, els estrògens 
pugen durant la fase fol·licular i cauen dues vegades quan 
arriba la fase lútia. 

• Fase fol·licular. A la meitat de la fase lútia (aproxima-
dament el dia 7) els estrògens comencen a pujar, i abans de 
l’ovulació (quan els estrògens estan més elevats) hi ha més 
fabricació i més disponibilitat de serotonina al cervell.

• Ovulació. En aquest període (al voltant del dia 14) 
l’organisme gaudeix d’un nivell màxim d’estrògens.

• Fase lútia. Els estrògens baixen bruscament des-
prés de l’ovulació, tornen a augmentar uns dies després 
(paral·lelament a la pujada de la progesterona) i, finalment, 
abans de la menstruació ambdues hormones disminueixen 
fins a nivells mínims, els més baixos de tot el mes. En aques-

ta etapa és quan les dones estan baixes d’ànim i tenen més 
gasos, més sensibilitat rectal i més dolor abdominal, sobre-
tot premenstrual i menstrual.

Dues arrels d’efectes increïbles 
Hi ha dos remeis infal·libles que milloren els malestars 

intestinals relacionats amb els estrògens i el receptor de la 
serotonina 5-HT3, present al sistema nerviós de l’intestí i al 
sistema nerviós central. Parlem de la regalèssia i el gingebre, 
però recordeu que s’han de prendre seguint les indicacions 
d’un especialista en medicina integradora o PNIE. 

• Regalèssia. En extracte, en infusió o en sec, els seus 
flavonoides redueixen l’activitat del receptor de la serotoni-
na 5-HT3 i milloren les inflamacions intestinals, el restren-
yiment, el reflux, les úlceres estomacals, les gastritis... 

En cas d’hipertensió no està recomanada. Un excés del com-
ponent de la regalèssia anomenat àcid glicirricic pot provocar un 
excés d’aldosterona, que a la vegada podria causar mal de cap, can-
sament, increment de la pressió arterial o fins i tot un infart.

• Gingebre. És el millor si teniu diarrea o femta pasto-
sa. Cuit, fermentat o en tisana, els seus components picants 
redueixen l’activitat del receptor de la serotonina i alleugen 
la salut intestinal i els dolors crònics. 

Més informació
xeviverdaguer.com
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Germinat Temps de remull Temps de germinació Important

Azuki 12-24 h 3-5 dies Rentar per treure les pellofes de les llavors.

   Rebutjar les que no han germinat, perquè són molt dures.

Alfals 4 h 6-7 dies Rentar per treure les pellofes de les llavors. 

   En germinar creix 10 vegades el seu volum.

Cigró 12-24 h 3-5 dies Esbandeix amb molta aigua.

Gira-sol 4 h 1/2-2 dies Espellofa abans d’ingerir.

Llentia 12-24 h 3-4 dies Sabor fort.

Arròs integral rodó 12-18 h 1 o més dies Abans que aparegui l’arrel és una mica dur, però  

   dolç; després ja és amarg com el fenigrec. 

Mill pelat 8-14 h 1-2 dies Retira els grans de mill que no germinin 

   per evitar que fermentin.

Fajol 10-12 h 1 o més dies L’aigua del remull queda mucilaginosa.

Sèsam integral 4-6 h 1-3 dies Es pot fer servir sèsam negre. 

   A partir de 2 dies de germinació es torna molt amarg.

Mostassa 6-14 h 1 dia El seu sabor picant ajuda a fer la digestió.

Mongeta mungo (soja verda) 12-24 h 2-4 dies Cal treure’n les pellofes. 

   Si es deixen germinar més temps 

   s’obtindran els famosos “brots de soja”.

Ravenet 8-14 h 1 dia Té un gust picant que facilita la digestió.

Pèsol 12-14 h 1-2 dies

Faves blanques 12-18 h 2 o més dies

Fenigrec 10-12 h 3-4 dies Depura el fetge i és perfecte per menjar amb llegums.

Guia bàsica per a tenir èxit

Mireia Anglada
Cocinera profesional # mireiaanglada.com

Brots de vida
Els germinats són brots plens d’energia i vitalitat, i la seva excepcional quantitat 
de nutrients els fa indispensables en una dieta sana. A més, aporten textura i 
gust a nombrosos plats. Fer-ne a casa és més fàcil del que sembla, i només es 
necessiten llavors de bona qualitat, un germinador i aigua.

Històricament els germinats s’han utilitzat en moltes 
civilitzacions, a l’inici del seu període d’expansió. Així, ja 
s’esmenten a les escriptures dels Essenis, que vivien a Is-
rael i Egipte en el temps de Crist. I, en èpoques no tan 
llunyanes, el capità Cook (1728-1779) va poder realitzar 
les seves llargues travessies gràcies als germinats, que van 
protegir la seva tripulació de l’escorbut (provocat per la 
manca de vitamina C).

Durant la germinació, la quantitat de vitamines i d’enzims 
augmenta considerablement. Alhora, els midons es trans-
formen en sucres simples, les proteïnes es converteixen en 
aminoàcids i pèptids i els greixos esdevenen àcids grassos 
lliures. Per tant, el procés predigereix els nutrients de la llavor 
(fent-la més fàcil d’assimilar i de metabolitzar) i fa que els seus 
antinutrients es converteixin en supernutrients. D’aquí ve que 
els grans i les lleguminoses (tot i ser al·lèrgens comuns) no 
acostumin a causar al·lèrgies un cop han germinat.

El secret es troba en els detalls
El procés de germinació és fàcil de dur a terme, tot i 

que les primeres vegades puguem tenir fracassos que ens 
desanimin a l’hora de continuar. Per això, és molt impor-
tant prestar atenció a cadascun dels detalls, ja que si algun 
dels factors requerits falla, els brots no prosperaran:

• Llavors adequades. És imprescindible triar especí-
ficament “llavors per germinar”, ja que les que mengem 
habitualment s’han sotmès a calor i han perdut gran part 
de la seva capacitat de germinar. Per aquest motiu se solen 
podrir a causa de la humitat. Cal buscar-les procedents 
d’agricultura ecològica i de bona qualitat, lliures de ma-
nipulacions, pesticides i qualsevol tipus de contaminants.

• Mètode idoni. Així mateix, és bàsic que cada ti-
pus de llavor germini en les condicions més favorables 
possible. D’aquesta manera, per a les mucilaginoses 

Sabies que, per gaudir al màxim dels seus nutrients cal evitar les coccions prolongades (n’hi ha prou amb 5 
minuts al vapor) i afegir-los al plat en l’últim moment.

Vols saber més?
Taller de cuina. El poder dels germinats: propietats, com fer-los i receptes. Mireia Anglada
Dilluns 18 d’abril a les 19h
Preu 20e amb val de descompte de 10e.

RESERVA a 
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TALLERS DE CUINA

Dilluns 4 
Receptes creatives amb kudzú, 
l’aliment medicina. 
Mireia Anglada 
Durada: 1 h 30 min Preu: 20e
Horari: 19.00-20.30 h

Dijous 7 
Receptes creatives sense gluten 
Mireia Anglada 
Durada: 1 h 30 min Preu: 20e
Horari: 19.00-20.30 h 

Divendres 8
Taller familiar de pizza 
amb massa mare
Trinitat Gilbert
Durada: 1 h 30 min Preu: 15e
Horari: 18.00-19.30 h 

Dissabte 16
Postres vegans per sorpendre
Mireia Anglada 
Durada: 2 h 30 min Preu: 35e
Horari: 11.00 -13.30 h
(Més informació a la pàgina 47) 

Dilluns 18
El poder dels germinats: propie-
tats, com fer-los i receptes
Mireia Anglada 
Durada: 1 h 30 min Preu: 20e
Horari: 19.00-20.30 h
(Més informació a la pàgina 36)

Divendres 29
Receptes afrodisíaques per a la 
primavera
M. Pilar Ibern (Gavina)
Durada: 2 h Preu: 20e
Horari: 18.00-20.00 h

XERRADES I TALLERS

Dimecres 6 
Netejar el fetge a través de 
l’alimentació
Gabor Smit
Durada: 1 h 30 min Preu: 15e
Horari: 10.30-12.00 h

Dimarts 12 
Alcalinitza la dieta 
i recupera la vitalitat
Mai Vives
Durada: 1 h 30 min Preu: 20e
Horari: 19.00-20.30 h

Dimecres 13
Com evitar l’astènia primaveral 
Gabor Smit
Durada: 1 h 30 min Preu: 15e
Horari: 10.30-12:00 h

Dimarts 19
Recupera la salut i l’equilibri 
intestinal amb la càndida sota 
control
Mareva Gillioz 
Durada: 1 h 30 min Preu: 20e
Horari: 19.00-20:30h

Dimecres 20
Què dono de postres als meus 
fills?
Gabor Smit
Durada: 1 h 30 min Preu: 15e
Horari: 10.30-12:00 h

Dijous 21 
Una horeta amb en Xevi
Xevi Verdaguer
Durada: 1 h.Preu: 25e
Horari: 19.00-20:00 h

Dissabte 23
Masterclass de ioga
Xuan-Lan
Durada: 1 h 30 min. Preu: 35e
Horari: 11.00-12:30 h

Dimarts 26
Cuida’t el cervell des de la cuina
Perla Kaliman i Mireia Anglada
Durada: 2 h 30 min. Preu: 40e
Horari: 18.00-20:30 h

Dimecres 27
Alternatives a la sal refinada
Gabor Smit
Durada: 1 h 30 min. Preu: 15e
Horari: 10.30-12:00 h
(Més informació a la pàgina 4)

ESDEVENIMENTS ESPECIALS

Dissabte 2
Adam Martín presenta el seu nou 
llibre ‘Mans’
Durada: 1 h. Preu: Gratuït
Horari: 12.00-13:00 h

Dijous 14
Xuan-Lan presenta el seu primer 
llibre ‘Mi diario de yoga’, amb una 
sessió especial de ioga
Durada: 1 h 30 min. 
Preu: Gratuït
Horari: 19.00-20:30 h

Divendres 22
Consol Rodríguez presenta el seu 
primer llibre ‘Raw food 
anti-aging’
Durada: 1 h.. Preu: Gratuït
Horari: 18.00-19:00 h

Activitats d’abril
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! Als tallers de cuina es degusten tots els plats que es preparen!

(com ruca, lli, alfàbrega, créixens i mostassa) farem ser-
vir un sistema que els permeti estar repartides, airejades 
i humides. Per exemple, en els plats de germinació les 
llavors estan sobre una reixeta que permet mantenir la 
humitat (a sota hi ha aigua) i no s’amunteguen, perquè 
estan ben esteses. La resta de llavors (les no mucilagi-
noses) broten bé en tots els germinadors: pots, plats o 
germinador elèctric.

• Germinadors: Com han de ser? Els menys aconsella-
bles són els que no permeten un bon drenatge de l’aigua, 
materials o dissenys que no permeten una bona neteja, 
germinadors que no permeten la ventilació adequada de 
les llavors o germinadors elèctrics que reutilitzen l’aigua ja 
usada. Busca germinadors fabricats amb materials nets que 
siguin fàcilment desmuntables, i si utilitzen plàstics, que 
no continguin bisfenol A ni ftalats.

• Grau d’humitat. Ens trobem davant un factor de-
terminant, ja que si les llavors s’assequen es poden podrir, 
cosa que també passa quan hi ha excés d’humitat (en ger-
minadors que no drenen bé). Si s’usen mètodes amb bon 
drenatge, com els pots o plats de germinació amb reixeta, i 
els brots es podreixen, el més segur és que no s’hagin regat 
amb la freqüència requerida (dues vegades al dia).

• Temperatura mitjana. Una bona germinació neces-
sita una temperatura temperada: si és freda les llavors no 
creixen o ho fan molt a poc a poc, i si és massa càlida 
poden proliferar fongs o altres microorganismes. Un clima 
adequat és el de l’interior de casa.

• Llum indirecta. Els brots poden desenvolupar-se 
sense llum, però en aquest cas creixeran blanquinosos, ja 
que no generaran clorofil·la. Han d’estar en un lloc llumi-
nós, però no amb sol directe.

• Neteja escrupolosa. Els germinadors han d’estar 
perfectament nets, ja que el procés de germinació és pro-
pici per als bacteris, i cal rentar amb cura totes les peces 
i les safates després de cada ús. Per això, un dels criteris 
a l’hora de triar un germinador és que sigui desmuntable. 
Igualment, als pots de germinació la tapa separa el cèrcol 
de la reixeta, i als germinadors de plat, ambdós se separen 
completament.

Finalment, cal anar amb compte amb les llavors que 
no han brotat, amb les pellofes de les que sí que han bro-
tat i amb l’amuntegament, que redueix la ventilació. Això 
pot provocar una olor desagradable a conseqüència de la 
descomposició, i el millor és rebutjar-les.

A la cuina
Un cop ja hem obtingut els brots, s’han d’exposar a la 

llum indirecta perquè els cotilèdons adquireixin un color 
verd, com a conseqüència de la síntesi de la clorofil·la. Uns 
quants dies després ja podrem gaudir dels brots i els guar-
darem a la nevera durant 3-4 dies, en un recipient de vidre.

Per conservar al màxim les propietats cal evitar les 
coccions prolongades i afegir-los al plat instants abans 
de servir-lo. Una bona cocció és fer-los al vapor uns 5 
minuts per fer-los més digestius, sobretot en el cas dels 
de llegums. 

En tots els tallers de cuina es degusten tots els plats 
que es preparen, també la intentem destacar més
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1. Quinoa. El Granero
2. Tahin. Vegetalia
3. Iogurt natural. Sojade

4. Tofu. Natursoy
5. Civada. Biocop

Mantén la glucosa a ratlla
Fanàtics de les verdures!

Si pateixes diabetis tipus II, seguir una dieta equilibrada i rica en certs 
nutrients t’ajudarà a tenir els nivells de glucosa controlats i l’energia a dalt de 
tot. I, per descomptat, sense cap necessitat de menjar sucres.

La majoria dels pares es queixen que als seus fills no els agraden les  
verdures, i el més habitual és cuinar-les “disfressades”. Una opció que no és 
la millor, si el que es pretén és que els nens es converteixin en autèntics fans 
de les verdures i gaudeixin menjant-ne.

El teu fill es menja sempre les verdures “camuflades”? 
Per descomptat, prendre-les arrebossades, triturades, amb 
salsa, en forma de croquetes o barrejades amb els maca-
rrons és una fórmula fàcil d’incloure-les a la dieta fins que 
el seu paladar s’hi acostumi. No obstant això, també pot 
suposar una barrera que l’allunyarà de menjar-ne en la seva 
forma original, i potser, per sempre. Com podem aconse-
guir que els petits s’aficionin als vegetals respectant el seu 
sabor, color i forma originals? Aquí tens alguns consells.

• Fes-les al vapor. Segons els resultats d’un estudi dut 
a terme per la Universitat de Wageningen (Països Baixos) 
enfocat a idear noves estratègies per animar els nens a 
consumir més verdures, han conclòs que les prefereixen 
cruixents, senceres i acolorides. Després, esclar, pots afe-
gir-hi algun guarniment: sal marina, espècies, un bon oli o 
una salsa suau, segons els vostres gustos.

• Posa noms divertits als àpats. Fixa’t en la diferència 
entre dir que avui per sopar “tenim bròquil bullit” i dir que 
avui “hem preparat un bosc verd nevat”, i deixes que sigui 
ell mateix qui empolvori el bròquil amb gomasio llavors 
de sèsam. Una altra opció és fregir bastonets de carabassa 
o pastanaga i batejar-los com a “dits grocs”, o bé fer una 
“pizza arc de Sant Martí”, preparada amb hortalisses de 
tots els colors.

• Deixa vegetals al seu abast. Tenim el costum de 
menjar el que tenim a mà, i els petits, també. Per això, a 
més de deixar la fruitera al centre de la taula, pots fer el 
mateix amb un bol de cirerols, pastanagues cruixents o 
pickles de cogombrets. Recorda que si les verdures són 
ecològiques, les podran ingerir senceres sense necessitat 
de pelar-les.  

Mireia Marín Antón
Dietista i experta en Nutrició

avui ens ocupem de de persones amb diabetis i dels nens

Més informació
• Code Delicious: encouraging children to eat more vegeta-
bles (wageningenur.nl)

Més informació
• Federació de Diabètics Espanyols (www.fedesp.es)

Ginkgo biloba, 
una ajuda extra 

El ginkgo és un eficaç suplement que estabilitza 
les membranes cel·lulars i millora la funció vas-
cular, una cosa molt beneficiosa per als diabètics 
amb problemes d’irrigació a les extremitats. A 
més, estimula les funcions del cervell i disminueix 
el cansament. No obstant això, la recomanació és 
prendre’n sota supervisió mèdica.

Quan els nivells de sucre a la sang són elevats és im-
portant controlar la glucosa sense esgotar el pàncrees amb 
carbohidrats d’absorció ràpida, ja que provoquen una gran 
descàrrega d’insulina. En general, convé seguir una dieta 
rica en verdures, llegums, cereals integrals, peix i fruita 
seca i, sobretot, evitar aliments dolços, begudes ensucra-
des, brioixeria...

Resta estrès i suma vitalitat
Les hormones relacionades amb l’estrès, com el cortisol 

o l’adrenalina, eleven les concentracions de sucre a la sang. 
Per això, està indicat prendre aliments reguladors de l’estat 
d’ànim: rics en triptòfan (soja, formatge, plàtan, festucs o 
tonyina) o en magnesi (sèsam, civada, llavors de gira-sol, 
verdures de fulla verda, blat de moro o ametlles). Igual-
ment, els aliments rics en vitamines B i C o amb omega-3 
(peix blau, lli, alvocat o nous) són fantàstics aliats perquè 
redueixen l’estrès i ens mantenen enèrgics. Per exemple, 
una combinació de tots aquests aliments podria ser:

• Esmorzar. Porridge de civada amb nous, plàtan i 
canyella.

• A mig matí. Entrepà integral amb llavors de lli i for-
matge.

• Dinar. Ha de ser molt completa per assegurar 
l’aportació nutricional fins a l’hora del sopar.

- Primer plat. Amanida de fulles verdes i blat de moro 
amb llavors de gira-sol.
- Segon plat. Tàrtar de tonyina amb guacamole (alvocat) 
i vinagreta de festucs.
• Berenar. Crackers de pa de sègol integral amb tahina 

(sèsam) i una mandarina.
• Sopar. Albergínies farcides de quinoa i tofu.
• Postres. Després de dinar o sopar pots prendre un 

iogurt de soja amb nabius o unes postres de civada.
• Entre hores. Infusió d’estèvia per estimular el pàn-

crees. Aquesta planta, presa en infusió, augmenta el flux 
sanguini en el pàncrees i incrementa la producció d’insulina 
endògena. 

1 2

Un hort a casa 
Al teu fill li encantarà conrear els seus propis ali-
ments. Només cal tenir un balcó amb testos per 
plantar amb el teu petit verdures de fàcil creixe-
ment, com tomàquets o carbassons. L’important és 
que siguin ells els que en tinguin cura i reguin el seu 
hort. És sorprenent veure com gaudeixen menjant 
les verdures que han cultivat ells mateixos!¡Es asom-
broso ver como disfrutan comiendo las verduras 
que han cultivado ellos mismos!

1
3 4
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En primavera 
hidrata tu cuerpo

Los días soleados y cálidos están a la vuelta de la esquina, pero la piel de 
tus brazos y piernas se ve opaca y ligeramente áspera al tacto. La dermis 
del cuerpo es más seca y fina que la del rostro y su tersura depende de la 
cantidad de fibras de elastina y colágeno que la sostienen. 
De ahí, la necesidad de hidratarla en profundidad con cremas ricas 
y emolientes que le devuelvan la suavidad. 

Nuria Fontova
Periodista especializada en belleza y salud

Se acaban los meses fríos durante los que la piel se ha 
ido resecando a causa de las calefacciones y los cambios 
de temperatura. Asimismo, en invierno los poros se cie-
rran impidiendo que la dermis respire y se nutra debida-
mente. Al no oxigenarse de forma correcta, la renovación 
celular es mucho más lenta y se genera una capa de células 
muertas que no permite que el sebo salga a la superficie y 
actúe como humectante.

Por ello, es fundamental hidratarse a diario. Ello ayu-
dará a mantener los niveles óptimos de agua para que el 
manto hidrolipídico no se vea afectado. Dicho manto es 
una capa de agua y sebo que recubre y protege la piel, y su 
buen funcionamiento es indispensable para defendernos 
de las agresiones externas. Igualmente es esencial llegar al 
verano con esa barrera funcionando correctamente. 

El momento ideal: tras la ducha
Tras una larga y dura jornada de trabajo llega la hora 

del ducha  relajante. Al salir de la ducha los poros están 
abiertos y absorben mejor los nutrientes de la crema. Re-
cuerda que es preferible la ducha al baño (que tiende a 
deshidratar) y utilizar agua templada mejor que caliente. 
Antes de salir, aclárate bien para eliminar cualquier resto 
del producto de limpieza y sécate con la toalla mediante 
suaves golpecitos, sin frotar. 

• Masajes circulares y ascendentes. La crema debe 
aplicarse abundantemente un par de veces al día (mañana 
y noche), realizando un masaje circular ascendente para 

estimular el sistema circulatorio. Coloca una pequeña can-
tidad en la palma de la mano y caliéntala con una ligera 
fricción para mejorar la penetración de los activos. Fina-
liza con ligeras presiones que faciliten el drenaje y la im-
pregnación del producto en los tejidos.

• Insiste en codos, talones y rodillas. Hay ciertas 
partes que tienden a resecarse y necesitan cuidados extra. 
Suelen ser zonas de flexión como codos, rodillos, talones 
y nudillos, donde es aconsejable aplicar dos capas de cre-
ma para lograr una humectación eficaz. 

La mejor opción: activos vegetales
Es bien sabido que la piel del rostro necesita cuidados 

específicos, ya sea seca, sensible, grasa o mixta. En cam-
bio, la del cuerpo siempre tiende a resecarse, por lo que 
se elegirán cremas emolientes que nutran y regeneren. A 
ese respecto, las mejores son las naturales, que se elaboran 
con ingredientes vegetales procedentes de cultivo ecoló-
gico y están totalmente libres de parabenos, derivados del 
petróleo, fenoles, ftalatos, colorantes, conservantes y aro-
mas sintéticos. 

• Extractos. Gracias a su concentración aportan nu-
trientes y elasticidad, minimizan la sequedad y reducen las 
imperfecciones, como rojeces o irritaciones.

- Aloe vera. Muy rico en propiedades antioxidantes y 
agentes vegetales activos, resulta perfecto para calmar 
las escoceduras y descamaciones. 
- Semillas de granada. Contienen betacaroteno y ácidos 

grasos que capturan los radicales libres y frenan el en-
vejecimiento.
- Caléndula. Sus componentes lipídicos convierten a 
este activo en un eficaz agente hidratante y protector.

• Aceites. Crean una barrera de impermeabilidad que 
impide la pérdida de agua. Además, aportan ácidos grasos 
esenciales que el organismo no puede producir por sí mis-
mo (grupos omega-6 y omega-9). 

- Argán. Tiene propiedades antioxidantes por su alto 
contenido en vitamina E. 
- Oliva. Nutritivo y emoliente, regula el equilibrio hi-
drolipídico de la piel. 
- Rosa mosqueta. Estimula la producción de colágeno, 
mejorando claramente las manchas y las marcas de es-
trías o cicatrices. 
- Almendras dulces. Goza de un prestigio centenario y, 
además de suavizar y tonificar, activa la cura de las der-
matosis y quemaduras superficiales.

• Mantecas. Actúan recubriendo la dermis con una pe-
lícula invisible que evita la deshidratación.

- Karité. Es un potente renovador celular natural capaz 
de reestructurar arrugas y estrías.
- Cacao. Nutre e hidrata profundamente. 

1. Loción corporal Aloe. Jason
2. Gel Aloe Vera Aloe. Pura
3. Loción corporal Aloe Açai. Santé
4. Aceite almendras. Mon Deconatur
5. Manteca de Karité. Mon Deconatur

1

Manos y pies: 
cuidados especiales

Si tus manos y pies están especialmente 
resecos toma nota del siguiente truco casero. 
Prepara un exfoliante mezclando azúcar more-
no con aceite de oliva y frota los dedos sua-
vemente. Aclara con agua tibia, masajea con 
aceite de oliva, ponte guantes y calcetines y 
acuéstate. ¡Por la mañana no podrás creerte lo 
suaves que estarán!

2

3 4
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amb molt
de gust

Cassola de bolets i verdures
Es recomana consumir bolets un o dos cops per setmana per les seves  
propietats medicinals: estimulen el sistema immunitari, combaten els refredats 
i regulen el colesterol.

Ingredients: 
•  240 ml de brou de pollastre 
•  100 g de mantega
•  Bolets de cultiu
•  4 pastanagues
•  4 mongetes verdes en conserva
•  4 faves
•  1 branca de romaní 
•  1 branca de farigola
•   Pebre
•   Sal

Elaboració: 
1. En una cassola posa el brou de pollastre i la mantega a reduir junta-

ment amb els bolets, les verdures i les herbes.
2. Deixa-ho coure durant 6 minuts o fins a obtenir la densitat adequa-

da del brou.
3. Condimenta-ho amb sal i pebre i serveix-ho immediatament. 
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La recepta, pas a pas, al nostre canal

Receptes saludables, 
ràpides i de fàcil preparació

Brou pollastre.
Amandin
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‘Tacos’ de carbassa, 
guacamole i germinats

Els germinats són molt nutritius, perquè durant la fase germinativa es 
desdoblen els nutrients de la llavor per l’acció de diversos enzims. 
Així mateix, faciliten l’eliminació de les toxines i residus acumulats en 
l’organisme.

Ingredients: 
•  Germinats variats
• 1 pastanaga
• 1/2 carbassa
• 1/2 pot petit de cigrons cuits
• 1 llimona
• Curri
• Cúrcuma
• Pebre negre

Per al guacamole: 
•  1 alvocat
• 1 tomàquet madur
• 1 ceba
• 1 llimona
• 4 branquetes de coriandre

Ingredients per a la base de massa sablée:
•  80 g de farina de fajol
•  80 g de farina de blat de moro
•  80 g d’ametlla mòlta
•  40 g de sucre panela o integral
•  6 g de lli acabat de triturar fi
•  120 ml d’oli de coco
•  60 ml de xarop d’atzavara
•  20 ml d’aigua
•  Sal

Per al farciment:
•  120 ml de suc de taronja
•  100 ml de beguda vegetal d’ametlla
•  80 ml de suc de llimona
•  70 ml de xarop d’atzavara
•  30 g de pasta pura d’ametlla
•  15 g de kudzú
•  3 g d’agar-agar
•  1 cullerada de ratlladura de llimona
•  Gerds al gust

Elaboració: 
1. Renta i talla la carbassa i les pastanagues i amaneix-les amb curri. Escalfa el 

forn a 180 ºC i enforna les verdures durant 25-30 minuts, fins que estiguin 
completament toves.

2. Mentrestant, renta els cigrons i, després d’escórrer-los, especia’ls al gust amb 
curri, pebre negre, cúrcuma i unes gotes de suc de llimona. Posa-ho al forn 
durant 5-10 minuts i un cop ja fets, reserva’ls.

3. Retira la carn de l’alvocat i posa-la en un bol. Aixafa-la amb el suc d’una 
llimona i afegeix-hi el tomàquet, la ceba i el coriandre, prèviament picats ben 
petits. Remena bé fins a obtenir una massa homogènia i reserva.

4. Un cop estiguin fetes la carabassa i les pastanagues, treu la pell i les llavors 
de la carabassa i aixafa’n la polpa com si fessis un puré. Talla la pastanaga a 
trossos i deixa-la a part.

5. Per muntar el taco, posa primer una mica de carbassa, després uns trossets 
de pastanaga i, seguidament, el guacamole. Afegeix-hi uns quants cigrons i 
col·loca-hi uns quants germinats a sobre.

Nuevos aliados Bio 
en tu alimentación

DELICIA DE AGUACATE

• 2 AGUACATES MADUROS
• 1 CUCHARADA DE KALE
• 2 CUCHARADAS DE SIROPE DE AGAVE
• SAL, PIMIENTA, JENJIBRE, CANELA Y 
ZUMO DE LIMÓN AL GUSTO

Ingredientes

ALTO CONTENIDO EN FIBRA
Fuente de Proteínas.

Más recetas en www.elgranero.com

Cassoletes de 
llimona i agar-agar
L’agar-agar és un aliment molt ric en 
fibra, per la qual cosa ajuda a regular 
el trànsit intestinal de manera suau. 

Elaboració:  

1. Barreja en un bol el fajol, la farina de blat de moro, 
l’ametlla mòlta i el sucre.

2. Incorpora a la barreja 60 ml de xarop d’atzavara i la lli-
nosa prèviament hidratada en aigua. Remena, afegeix-hi 
l’oli de coco semifós i barreja-ho bé.

3. Estén la massa ben fina entre fulls de paper de forn 
perquè es refredi.

4. Un cop freda, ja es pot tallar i enfornar als motlles 
durant 10 minuts a 160 ºC.

5. Col·loca tots els ingredients del farciment en un cassó i 
remena’ls bé fins a obtenir una crema homogènia.

6. Cou-ho fins que bulli i aboca-ho dins les cassoletes que 
has preparat anteriorment.

7. Refrigera-ho a la nevera i decora-ho amb gerds.

Recepta proposada per
Mireia Anglada en

Recepta proposada per
      @albanewbo

Cigrons.
Casa Amella
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“Som conscients que fem un producte totalment diferent. 
Gairebé no utilitzem llevat i solament emprem massa mare. 

Ens sentim orgullosos del nostre treball”

LA NOSTRA FLECA, 
EL NOSTRE ORGULL


