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Amb els nostres pensaments comencem a crear la re-
alitat. I quan aquests pensaments són somnis i il·lusions, 
encara ho fem possible més ràpid.

Així va néixer Veritas tot just fa 15 anys, en un mo-
ment en què 4 amics vam creure que era possible oferir 
una alimentació millor per a tothom. I per aquest motiu 
aquest nou any 2017 estem de celebració i volem compar-
tir-ho amb tu al llarg de l’any.

Fa 15 anys vam adquirir un gran compromís, portar 
salut a casa teva, i avui seguim més que mai fidels a aquest 
compromís. I ho fem amb un equip fantàstic de més de 
400 persones que ens sentim apassionades pel que fem, 
per aportar el nostre granet de sorra per transformar el 
món.

Ens apassiona acompanyar-te cada dia a les nostres 
botigues, ens apassiona descobrir-te noves varietats i pro-
ductes ecològics, ens apassiona encendre el forn cada nit 

per poder-te oferir el millor pa de bon matí, ens apassiona 
posar-te en contacte amb els nostres proveïdors, que són 
els nostres companys de viatge, ens apassiona compartir 
amb tu informació i coneixement perquè puguis comprar 
i menjar millor…

Sé que ens acompanyaràs com a mínim 15 anys més. Em 
commou la confiança amb què us veig entrar a les nostres 
botigues, segurs que el que hi trobareu és bo per a vosaltres 
i les vostres famílies; ens en continuarem ocupant. Agraeixo 
la tranquil·litat amb què pregunteu i escolteu els consells 
del nostre personal; cada vegada estarem més i més prepa-
rats per atendre les vostres necessitats i assessorar-vos en 
el camí d’una alimentació saludable, d’una vida saludable. 
M’enorgulleix quan sento “jo sóc client de Veritas”.

Però sobretot sento un profund agraïment. Moltes  
gràcies per acompanyar-nos.

Et desitjo un meravellós 2017 i que ho celebrem junts!

www.veritas.es. REVISTA VERITAS nº 84   Gener 2017. Consell editorial: Eva Villamayor i Emilio Vilà. Realització i edició: elbulevarcreativo. 
Col·laboradora: Dolores Raigón. Diseny i Pre-press: elbulevarcreativo. Fotografia: Ardila Correcció lingüística: Esperança Sierra i Serra. Impressión: Serper 

Nens 4

Reportatge 24 Estil de vida 30

The beauty kitchen 11 Divulgació 12

Benestar. Complements 42

ecoVeritas 44 La cara ens parla 46 Amb molt de gust 48

Menjar per ser millors 8

Diversitat 18

Tècniques de cuina 36

El nostre forn 22

A propòsit de... 40

Els millors 
aliments per a l’hivern

Sabors de l’horta L’art de respirar

Exfoliante corporal con 
cítricos
Mamita Botanical

Entre coles 
Dra. Raigón

Tras las fiestas, ¡depúrate!
Nuria Fontova

Una col·laboració 
molt especial

La lectura de la cara yang
Mai Vives

Sopa miso amb noodles, 
hamburgueses 
de llenties amb salsa de 
kale i croquetes de mill

Consells per començar 
l’any amb bon peu
Adam Martín

Miso, un regal diví
Mai Vives

Descobrint les crucíferes
Mireia Anglada 

El mos més tendre

Avui ens ocupem de la dieta 
dels celíacs i de les  
embarassades
Mireia Marín

sumari

Una vida sense gluten
Xevi Verdaguer

Els consells d’en Xevi 34

silvio elías
director general



4

nens

5

Els millors 
aliments per a l’hivern

Han arribat l’hivern i el fred i, per tant, més probabilitats que els nostres fills con-
treguin malalties del sistema respiratori. Malalties que podem prevenir oferint-los 
una alimentació adequada.

Refredats, faringitis, bronquitis, grips... Una dieta adequada 
per a aquesta època de l’any pot ser de gran ajuda per prevenir 
aquests problemes i, a més, escalfarà el cos dels nostres fills per-
què passin menys fred. Per començar, és molt important apostar 
pels aliments de temporada, que curiosament tenen propietats 
que ens ajuden a combatre infeccions pròpies d’aquesta esta-
ció, especialment les de l’aparell respiratori. Les cebes, els alls 
i també els porros, tot i que menys, contenen compostos rics 
en sofre que enforteixen les mucoses, ajuden els pulmons i te-
nen propietats antisèptiques (principalment l’all) i mucolítiques 
(com la ceba).

Les crucíferes com la col, el bròquil o la col de Brussel·les 
també són essencials durant l’època de fred, així com l’escarola 
o la carxofa. Totes aquestes hortalisses són riques en vitamina 
A (carotens), B2, vitamina C, potassi, ferro, calci i fibra. La vita-
mina C, tot i que els estudis no hagin demostrat que prevé els 
refredats, té un paper fonamental en la funció immunològica, 
entre altres coses. La vitamina A ajuda a la formació i manteni-
ment de la pell i les mucoses, així que també és una gran aliada 
a l’hivern: és present a la carbassa, les pastanagues, l’aranja, el 
bròquil i els espinacs, i també als ous i el fetge.

Plats de cullera
La cuina també té un paper fonamental. És important evitar 

o reduir el consum d’aliments crus o freds, que són més difícils 
de digerir a l’hivern i que, a més, vénen menys de gust. Els plats 
de cullera (com guisats i estofats de llegums i en general totes les 
coccions llargues a temperatura mitjana), les sopes i les cremes 
de verdures són excel·lents aliats per escalfar el cos i permeten 
tota mena de possibilitats culinàries; hi podem barrejar cereals, 
verdures i proteïna animal o vegetal (peix, pollastre, llegums). 
Podem fer servir les verdures de temporada per elaborar cremes 
delicioses: de carbassa amb pastanaga (amb un toc fresc de cí-
tric al final, afegint-hi suc de taronja, per exemple), de nap, de 
coliflor, de carxofes, de llenties vermelles o de mongetes.

Si hi afegim petites quantitats de gingebre potenciarem la 
digestió i escalfarem el cos, la mateixa funció que compleixen 
herbes i espècies com el cardamom, la cúrcuma, el comí, la nou 
moscada, el romaní, la farigola, el clau o la canyella.

Cítrics i compota de fruites
La fruita és una excel·lent aliada de la salut durant tot l’any, 

però si ens cenyim de manera estricta a les fruites de tempora-
da (sense hivernacle ni fruites importades) que hi ha a l’hivern, 
l’oferta es redueix radicalment. Convé apostar per cítrics (com 
les taronges, les mandarines o les llimones, riques en vitamina 
C), magranes (antioxidants), pomes i peres. La millor manera 
de menjar poma i pera quan fa fred és en compotes elaborades 
sense endolcidors addicionals i amb una mica de canyella, que 
també escalfa el cos.

Més vitamina D i zinc
El nostre organisme és capaç de sintetitzar la vitamina D 

quan el sol entra en contacte amb la pell, però a l’hivern hi ha 
molta menys exposició solar, així que val la pena incloure a 
la dieta dels nens productes rics en aquesta vitamina, com els 

Menjar per escalfar 
el cos

La medicina tradicional xinesa classifica els ali-
ments segons la seva temperatura, i poden ser 
freds, frescos, neutres, temperats i calents. A 
l’hivern, quan l’energia ambiental està més estan-
cada i costa més digerir el menjar i escalfar-nos, 
podem ajudar-nos d’aliments neutres i especial-
ment temperats i calents: canyella, ceba, mill, fa-
jol, gingebre, pastanaga, all, pollastre o carbassa, 
per citar-ne alguns, poden ser molt útils per entrar 
en calor.

1.Compota de poma. Natursoy
2.Chucrut. Natursoy
3.Kèfir de cabra. Cantero de Letur

1 2 3

peixos blaus (sardina, verat, salmó o tonyina) o els ous. També 
és present, encara que en menor quantitat, en bledes, escarola, 
espinacs i cols. La vitamina D, a més d’incrementar l’absorció 
del calci també enforteix el sistema immunitari. Val la pena, 
igualment, que els nens juguin a l’aire lliure i s’exposin al sol 
encara que faci fred.

D’altra banda, el zinc contribueix al funcionament normal 
del sistema immunitari i el podem trobar en tot tipus de crus-
tacis i mariscs, sardines, carns, llenties, mongetes seques o ous.

A limentar la microbiota
Els bacteris intestinals també tenen un paper fonamental 

en la prevenció d’infeccions i malalties. Probiòtics com el io-
gurt, el quefir, el miso o el xucrut, i prebiòtics com la civada, 
l’ordi, el blat, els llegums i les carxofes, per exemple, han d’estar 
presents a la dieta.

Beure quantitats suficients d’aigua, ja sigui a temperatura 
ambient o calenta en infusions, també ajudarà a regular la tem-
peratura corporal dels més petits perquè passin un hivern ca-
lentó i esquivant, tant com es pugui, les malalties més comunes 
en aquesta època de l’any. 

Busca aliments rics en zinc i en 
vitamina A, C i D i introdueix-los 
a la dieta dels teus fills 
de manera regular. És la millor 
manera de mantenir les 
infeccions hivernals a ratlla   
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Pastís de poma 
i melmelada de taronja

petit
xef

Els nens han d’acostumar-se a menjar fruita diverses vegades al dia, però de 
vegades resulta difícil que ho facin. Aquest pastís de poma, deliciós i molt 
saludable, es pot prendre per postres, per berenar, per esmorzar... I mentre 
ho prepareu junts aprofita per ensenyar-li la importància d’una alimentació 
sana i variada.

Ingredients 
• 3 ous
• 1 poma
• 1 mandarina
• 1 tassa de farina de fajol
• 1 tassa de farina d’espelta integral
• ½ tassa de farina d’ametlla
• ½ tassa de sucre de coco
• 1 tassa de beguda d’ametlles
• 1 cullerada de llevat
• 4 cullerades d’oli de coco fos (o d’oli 

d’oliva)
• Ratlladura de llimona
• Melmelada de taronja

Elaboració: 
1. Encén el forn i deixa que s’escalfi a 180 ºC.
2. Posa les farines, el llevat i el sucre de coco en un bol gros i deixa que el teu fill s’ho passi bé barrejant bé els ingredients amb 

una espàtula.
3. Trenca els ous en un altre bol, i mentre el nen els bat, ratlla una mica de llimona i esprem la mandarina. Afegeix la ratlladura 

i el suc als ous batuts juntament l’oli i, mentre el petit va barrejant, incorpora-hi a poc a poc la beguda d’ametlles.
4. Barreja el contingut dels dos recipients junts i reserva.
5. Pela la poma, fes-la a trossos i digues al teu fill que l’afegeixi a la barreja.
6. Enfarineu un motlle de forn i poseu la barreja a dins.
7. Enforna’l durant uns 40 minuts o fins que notis que està fet per dins i daurat per fora.
8. Un cop fred, talla el pastís per la meitat i entre els dos, unteu-lo amb melmelada de taronja.
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K

VERITAS_JULIO_2016.pdf   1   22/7/16   14:04

Recepta de @greenmamabcn preparada amb farina d’espelta El Granero
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menjar 
per ser 
millors

Adam Martín
Màster en nutrició i salut
Director de Barcelonahealthy
# www.barcelonahealthy.com

Consells per començar 
l’any amb bon peu

L’arribada del mes de gener sempre és una excusa perfecta per posar una 
mica d’ordre a la nostra vida i introduir-hi nous hàbits. Et suggerim 10 propostes 
per millorar la salut en aquest any que ara comença.

1. De mica en mica s’omple la pica. 
No pretenguis fer tots aquests canvis de cop, perquè 

el més probable és que no tinguis èxit. Si vols ser efectiu, 
el millor és fer petits canvis realistes, verificar-ne els be-
neficis i després, fixar-los. Un cop els hagis fixat, centra’t 
en d’altres. Tens tot el temps del món.

2. Canvia el teu paradigma. 
La principal motivació per menjar bé és tenir el pes 

adequat, però la veritat és que l’alimentació és molt, mol-
tíssim més. Serveix per nodrir les cèl·lules i la qualitat dels 
nutrients determina el bon funcionament del cos a tots els 
nivells, tant el físic com el mental.

3. Val més aliments de veritat  
    que productes comestibles. 

Un dels principals problemes de la nostra dieta és que 
està carregada de menjar ultraprocessat. Aquest tipus de 
productes comestibles ofereixen avantatges aparents de 
preu i de comoditat, però a canvi deterioren la nostra sa-
lut, com demostren les dades epidemiològiques dels úl-
tims 35 anys: l’obesitat al món s’ha duplicat des del 1980, 
i la diabetis, osteoporosi o els problemes cardiovasculars 
també s’han disparat. L’OMS estableix una relació direc-
ta entre aquestes malalties i l’increment exponencial del 
consum de calories buides en forma de refrescos ensu-
crats, fastfood, pastisseria industrial i altres productes co-

mestibles. Per això et proposo que incrementis la presèn-
cia d’aliments de veritat al teu plat. A què em refereixo 
amb “aliments de veritat”? El de sempre: verdures i fruites 
fresques, cereals integrals, llegums, peix, fruita seca, lla-
vors i petites quantitats de carn. I si són eco, molt millor, 
t’estalviaràs una llarga llista d’agrotòxics i additius que po-
den ser problemàtics.

4. Redueix el consum de carn processada  
    i vermella i pren més proteïna vegetal. 

Fa poc l’OMS ens va advertir dels problemes que im-
plica el consum excessiu de carn processada (embotits, 
salsitxes, etc.) i carn vermella. No cal que et converteixis 
en vegetarià, però sí que és interessant reduir-ne la presèn-
cia a la dieta i menjar més llegums, fruita seca o cereals 
integrals, que combinats proporcionen proteïnes d’alta 
qualitat. També, esclar, peix de qualitat i ous ecològics.

5. Menja greixos de bona qualitat 
    i evita els de mala qualitat. 
Els greixos han estat els dolents de la pel·lícula durant 
molt de temps, però això s’ha acabat. Els greixos bons 
són fonamentals: protegeixen les cèl·lules, transporten 
vitamines liposolubles, redueixen el colesterol dolent... 
Quins són? Els insaturats, presents a l’oli d’oliva sense 
refinar i altres olis vegetals (sèsam, lli, càrtam...), al peix 
(sobretot el blau), en fruita seca i llavors o en llegums; i 

alguns de saturats de cadena mitjana, com els de l’oli de 
coco verge extra. Cal reduir els greixos saturats, presents 
als productes animals, i evitar els greixos trans, omnipre-
sents en l’alimentació industrial: es poden acumular als 
teixits i provocar alteracions, i incrementen el colesterol 
dolent.1

6. Passa més temps a la cuina. 
Si una alimentació equilibrada passa necessàriament per 

productes frescos, aleshores cuinar és fonamental. Els prepa-
rats són una ajuda puntual excel·lent, però no poden ser la 
pedra angular de la nostra alimentació, perquè des del punt 

de vista nutricional no poden competir amb el que puguem 
cuinar a casa. És hora de planificar la teva compra i elaborar 
estratègies per cuinar una mica més. Igualment, aprendre a 
cuinar bé et permetrà gaudir més del menjar, un aspecte es-
sencial en qualsevol canvi d’hàbits.

7. Restringeix els sucres afegits. 
Es tracta dels sucres que la indústria alimentària afegeix 

als productes (iogurts, conserves, cereals d’esmorzar, brioi-
xeria, salses...) i els que afegim nosaltres, però no els su-
cres que es troben presents de manera natural als aliments. 
L’OMS recomana un límit diari de 25-50 g, i a Espanya en 
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Músculs i salut
El treball muscular sol tenir bastant mala fama, però la 
veritat és que és tan important com el treball cardiovas-
cular, potser fins i tot més. Estudis recents ens diuen que 
el paper dels músculs esquelètics és molt més complex 
del que pensàvem, i que juguen un paper fonamental 
com a òrgan endocrí, ja que produeix mioquines, que 
funcionen com a pseudohormones i provoquen respos-
tes endocrines beneficioses en altres òrgans.2 A més, el 
treball muscular ajuda a prevenir la sarcopènia, la pèrdua 
de la massa muscular i força que arriba amb la vellesa i 
que és una important causa de sedentarisme en la ter-
cera edat.

prenem gairebé 100 g al dia. Són responsables de molts pro-
blemes de salut, no només l’obesitat, ja que a més d’engreixar 
també alteren el metabolisme. Aprèn a llegir les etiquetes, 
busca alternatives i menja més aliments i menys processats. 
Així mateix, recorda que des del punt de vista nutricional no 
necessitem sucres afegits per a res.

8. Mou-te! La mala alimentació ens ha portat  
    on som, però el sedentarisme, també. 

L’activitat física moderada i adequada a cada edat i fí-
sic és fonamental per mantenir la salut; pot ajudar a pro-
tegir contra la diabetis, malalties cardiovasculars, càncer, 
demència o depressió.2 No cal fer ultramaratons; de fet, 
l’esport extenuant i d’alt rendiment no és gens saludable. 
La clau és la moderació.

9. Beu aigua. 
Sembla una recomanació òbvia, però no ens hidratem 

prou. L’aigua és fonamental per transportar nutrients a 
l’interior de les cèl·lules, millorar la digestió, evitar fre-
gaments a les articulacions, mantenir la integritat de les 
cèl·lules o regular la temperatura corporal.

10. Practica bons hàbits. 
Menja a poc a poc i relaxat, fes-ho sempre a les matei-

xes hores, pica aliments sans entre hores i dorm almenys 
6-8 hores cada dia (els nens en edat escolar, 10). Tot és 
fonamental per digerir bé i assegurar el bon funcionament 
de l’organisme.1 

La receta, paso a paso, 
en nuestro canal

La piel es el órgano más grande del cuerpo, y por eso también debemos  
alimentarla correctamente. Cada mes, Elisenda Monté, de Mamita Botanical 
Skincare, te facilitará una receta muy sencilla con ingredientes ecológicos. 
¡Disfruta preparándote tus mascarillas, exfoliantes y cremas corporales!

the 
beauty 
kitchen

Receta preparada con aceite de coco Dr. Goerg
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divulgació

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

Entre coles 
Agrupadas científicamente bajo del nombre de Brassica, la familia de las 
crucíferas es tan amplia como saludable. Col, coliflor, brócoli, kale, roma-
nesco… Todas ellas forman parte un selecto grupo de verduras con propie-
dades casi medicinales y también muy apreciadas a nivel gastronómico. 

Sabías que,  la cocción puede reducir su contenido en nutrientes, por lo que se recomienda consumirlas 
crudas: en jugo o en ensalada, por ejemplo
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Son las verduras más recurrentes durante el invierno, 
ya que la mayoría de las crucíferas se recolectan en los 
meses fríos. Incluso en algunas zonas se espera que se 
produzcan fuertes heladas nocturnas, ya que con ello se 
consigue un sabor más dulce, debido a que el almidón 
de las hojas se transforma en azúcares. Existe un amplio 
número de variedades comerciales e híbridos, pero los 
agricultores ecológicos suelen cultivar especies locales, 
por su mayor adaptabilidad genética al territorio. Además, 
las de origen ecológico son más nutritivas. Se aprovechan 
principalmente por sus hojas (col china, kale, col rizada, 
col lisa, col lombarda), sus flores o pellas (coliflor, brócoli, 
romanesco) e incluso por su bulbo (colinabo). En cuanto 
a su color, va desde el verde claro y oscuro hasta el verde 
grisáceo o el morado, según la especie. 

Civilizaciones como la romana, la griega y la celta fue-
ron pioneras en su cultivo en Europa, y hoy en día las 
crucíferas tienen una gran importancia económica para 
la alimentación, principalmente en forma de hortalizas y 
condimentos, pero también se obtienen aceites, piensos 
y algunas plantas ornamentales. Pertenecen a la extensa 
familia botánica de las brásicas (el término Brassica es el 
nombre latino de las coles), que abarca un amplio número 
de especies comestibles. 

Hojas muy saludables
El principal componente de todas las especies de brá-

sicas es el agua, lo que, junto con su bajo contenido en 
hidratos de carbono, proteínas, grasas saturadas y coleste-
rol, las convierte en un alimento de escaso aporte calórico, 
ideal para las dietas de control de peso. 

• Generan sensación de saciedad. Gracias a su alto 
contenido en fibra provocan un efecto de saciedad y re-
ducen el apetito. Igualmente, contribuyen a prevenir el 
estreñimiento, reducir las tasas de colesterol en sangre y 
controlar la glucemia en los diabéticos. 

• Son depurativas. Por su elevado nivel en agua y 
potasio y su bajo aporte de sodio tienen propiedades de-
purativas y diuréticas, resultando beneficiosas en casos de 
hipertensión y retención de líquidos.

• Regulan los procesos inflamatorios. Al ser también 
fuente de vitamina K están consideradas como antiinfla-
matorias.

• Se consideran anticancerígenas. En los últimos años 
han alcanzado notoriedad gracias a su riqueza en determina-
dos elementos fitoquímicos con propiedades en la prevención 
de diversos tipos de cáncer y otras enfermedades degene-
rativas, ya que estimulan el sistema inmunológico (tabla 1).  

PASTA DE ARROZ INTEGRAL PASTA DE TRIGO SARACENO PASTA DE MAIZ Y ARROZ

PARA QUIEN AMA 

EL DEPORTEPARA QUIEN QUIERE 

SENTIRSE LIGERO
PARA EL CELIACO 

QUE BUSCA CALIDAD PARA QUIEN QUIERE 

COMER CON GUSTO

PASTA MULTICEREAL

Figura 1. Diversidad de brásicas aprovechadas por sus hojas (kale, col rizada, col lisa, col lombarda), por sus flores (brócoli, romanesco) o por su 
bulbo carnoso (colinabo).

Tabla 1. Identificación de algunos fitoquímicos en hortalizas del género Brassica.

Tipo de Brassica Fitoquímicos 
Col china Ácido caféico, ácido clorogénico, kaempferolglucósido
Col blanca  Kaempferolglucósido, derivados de la quercitina, luteolínglucósidos 
Brócoli Kaempferol, ácido caféico, ácido clorogénico, luteolínglucósidos
Coliflor Kaempferol-di, -tri, -tetra, -pentaglucósido, quercitintriglucósido

Tabla 2. Contenido de glucosinolatos en fresco y cocido.

Tipo de Brassica Glucosinolatos (mg/100 g)
 Fresco Cocido
Brócoli  61.1 37.2
Col de Bruselas  247 148
Col 108.9 78.6
Coliflor 62 42

Colinabo

Col Lombarda

Kale o Berza

Brócoli

Romanesco olinabo

Col lisa

Col rizada
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Los tiocianatos que poseen han sido estudiados en detalle y 
se considera que son los principales responsables de su acción 
anticancerígena (Milthen et al., 2010). Estos compuestos pue-
den inducir la formación de enzimas de desintoxicación que 
protegen contra los agentes carcinógenos. Por ello, el aumen-
to de su ingesta diaria está asociado con un menor riesgo de 
ciertos tipos de cáncer (Tang et al., 2008).

Mejor crudas que cocidas
La gran mayoría de sus virtudes se atribuyen a diver-

sos compuestos, entre los que destacan los glucosinolatos, 
isotiocianatos e indoles. Una parte importante de dichos 
compuestos son azufrados (dimetilsulfuro, trimetilsulfu-
ro…), y además de tener acción antioxidante, son los res-
ponsables del fuerte olor que desprenden estas hortalizas 
durante su cocción. 

Su contenido de glucosinolatos es superior cuando se 
consumen en fresco, por ello su ingesta se recomienda en 
jugo o crudo en ensalada, debido a que la cocción puede 
reducir considerablemente las concentraciones (tabla 2). 
Así, el brócoli puede perder un 39% de glucosinolato, un 
40% la col de Bruselas, un 28% la hoja de col y un 32% 
la coliflor. Parte de los citados compuestos se queda en el 
agua de la cocción, por lo que consumir el caldo incre-
menta el valor nutricional de estas hortalizas. 

Menos agua y más nutrientes
Sin ninguna duda, el sistema de producción ecológica 

favorece las concentraciones de nutrientes en las hortali-
zas del género Brassica (Raigón et al., 2003). Así, y aunque 
su componente mayoritario es el agua, el hecho de tener 
menos implica una mayor concentración de materia seca, 
que es donde se concentran los minerales, las vitaminas, 
los compuestos fitoquímicos, etc. Si analizamos las dife-
rencias en el contenido en humedad y materia seca de la 
col, vemos que la ecológica presenta un 22% más de ma-
teria seca que la no ecológica (figura 2).

• Alta densidad mineral. El cultivo ecológico produce 
hojas con más minerales, lo que influye positivamente en 
el potencial nutricional de este género de plantas.

- Potasio. Este mineral tiene una gran importancia en la 
formación de repollos firmes y turgentes y resulta fun-
damental en todos los procesos de regulación de sales 
en el organismo. En la figura 3 vemos que sus concen-
traciones son superiores en las coles ecológicas. Así, 
100 g frescos de col ecológica proporcionan un 29.5% 
más de potasio que la col no ecológica.
- Fósforo y calcio. Las hojas de col china de producción 
ecológica pueden alcanzar un 20.9% más de fósforo y un 
20.7% de calcio que las de origen no ecológico. Es decir, 
que para ambos elementos, al consumir 100 g de hojas 
frescas de col china ecológica se ingiere aproximadamen-
te un 21% más de estos minerales (figura 4).  
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Figura 3. Contenido en potasio (mg/100 g) en las hojas de brásicas 
ecológicas y no ecológicas.

Figura 4. Contenido en fósforo y calcio (mg/100 g) en las hojas de col 
china ecológica y no ecológica.
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Figura 2. Contenido en humedad y materia seca en la col ecológica y 
no ecológica.
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Miso, un regal diví
Una llegenda oriental explica que el miso va ser un regal que els déus van 
fer als mortals per garantir la seva salut, longevitat i felicitat. Segles després, 
el consum d’aquest aliment fonamental dins la dieta macrobiòtica s’ha estès 
per tot el món i està considerat una gran font d’enzims naturals i aminoàcids, 
i una autèntica injecció de salut.

Sabies que, de sabor intens, el miso conté tots els aminoàcids essencials, és beneficiós per a la diges-
tió i alcalinitza l’organisme

A mitjans del segle passat, un erudit japonès, Georges 
Oshawa, va utilitzar el terme macrobiòtica (que ell traduïa 
com “l’art de la longevitat”) en una proposta global de sa-
lut. En realitat, estava traçant les línies d’una filosofia de 
vida orientada a estar sa, ser feliç, sentir-se lliure, practicar 
la humilitat, agrair la generositat de la vida i aprendre a 
valorar les dificultats en què ens trobem i veure-les com els 
millors mestres que tenim. Dins la seva visió, els aliments 
i la dieta ocupaven una petita part, però va ser la que va 
tenir més ressò a nivell mundial, i avui dia és la més cone-
guda per tothom.

La macrobiòtica d’Oshawa i els seus deixebles, com 
Herman Aihara i Michio Kushi, considera que s’han de te-
nir en compte tots els aspectes de la nostra existència per 
determinar un estil correcte d’alimentació (estació, clima, 
situació geogràfica, ascendència, tipus d’activitat, costums 
tradicionals, constitució i estat físic) i que una dieta ben 
formulada pot ajudar-nos a resoldre la majoria de proble-
mes de salut física, emocional i mental que patim al llarg 
de la vida. La dieta diària macrobiòtica estàndard inclou 
cereals integrals en un 50 o 60%, verdures d’un 25 a un 
30%, proteïna vegetal o peix en un 15% i un 5% de deri-
vats de la soja (miso, salsa shoyu o tamari, tempeh, tofu), 
fruites de l’estació, algues, fruita seca i llavors (de sèsam, 

de gira-sol, de carbassa). També aconsella prendre begu-
des alcalinizadoras (te kukicha, te bancha, cafè de cereals) 
i condiments, com gomashio (sèsam amb sal), umeboshi 
(pruna fermentada en sal), tekka (preparat d’arrels al forn 
amb miso) i sal marina. Finalment, els olis seran sense re-
finar i de la primera pressió en fred, com el de sèsam, per 
exemple.

Un elixir carregat de beneficis
Si hi ha un condiment que gaudeix d’una gran reputa-

ció terapèutica i nutricional dins la medicina tradicional 
xinesa i l’alimentació macrobiòtica és, sens dubte, el miso. 
Va néixer a la Xina fa 2.500 anys, va ser introduït al Japó 
pels monjos budistes al segle VII i es va convertir en un 
dels principals aliments dels guerrers samurai. Cap al segle 
XVII en va aparèixer la producció “industrial”, va adquirir 
gran protagonisme en la dieta de l’era feudal japonesa i 
actualment segueix sent un element indispensable en la 
cuina d’aquest país.

Es tracta d’una pasta marró feta a base de soja groga, 
sal marina i, en general, un cereal que s’obté mitjançant 
un llarg procés de fermentació làctica gràcies a l’acció del 
fong Aspergillus oryzae. El període de fermentació oscil·la 
entre els 6 i els 36 mesos, i el resultat és un producte noble 
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Mai Vives
Consultora de nutrició i salut

i molt saborós (de fet, miso vol dir “font del sabor”). A més 
de tenir bon gust, conté tots els aminoàcids essencials, és 
baix en greix i aporta minerals i vitamines del grup B. I si 
està sense pasteuritzar conté probiòtics i 50 enzims dife-
rents beneficiosos per a la digestió i l’assimilació de nu-
trients. Segons la macrobiòtica, és un condiment de tipus 
yang, que equilibra i disminueix els efectes de la ingesta 
excessiva d’aliments extremament yin.

• Elimina l’acidesa corporal. L’acidosi provoca cansa-
ment i propensió a les malalties, un fet que es pot contra-
restar prenent regularment sopa de miso, que manté els 
teixits corporals alcalins, un estat que proporciona un gran 
benestar i allunya els problemes de salut.

• Millora la digestió. És una excel·lent font de lactoba-
cils, que promou la regeneració de la flora intestinal, lluita 
contra els microorganismes no desitjats, facilita l’absorció 
de nutrients, protegeix el cos contra els agents patògens, 
atenua la intensitat de les infeccions per fongs i redueix la 
intolerància a la lactosa i al gluten. Igualment, el miso pot 
alleujar els símptomes dels trastorns gastrointestinals més 
corrents, com obstruccions intestinals, flatulència, reflux 
gàstric, úlceres, síndrome de còlon irritable, diarrea, res-
trenyiment, malaltia de Crohn...

• Redueix el colesterol. Evita l’arteriosclerosi i conté 
àcid linoleic i lecitina, que dissolen el colesterol a la sang. 
No obstant això, és una important font de sodi, i les per-
sones que segueixen una dieta pobra en sal (per problemes 
del cor o pressió arterial alta) l’hauran consumir amb mo-
deració.

Vull una sopa!
Tot i que és l’ingredient de diverses receptes, és en for-

ma de sopa com es considera més sanador. El líquid calent, 
a més de potenciar la digestió, es distribueix millor i més 
ràpid per l’organisme que una substància freda i sòlida. Per 
tant, en prendre’l d’aquesta manera en notarem els benefi-
cis gairebé instantàniament.

El miso shiru (sopa de miso) és un plat bàsic de la cui-
na japonesa que darrerament s’ha fet famós a Occident, 
gràcies a la macrobiòtica, fins al punt que els xefs més re-
coneguts l’han inclòs a les seves cartes. Però el miso no es 
fa servir només en la fabricació d’aquest famós plat, també 
es pot utilitzar per reemplaçar la sal, com a fons de brou, 
en la preparació de salses i vinagretes i fins i tot per con-
dimentar a la graella.

Prepara un brou de verdures, i quan estiguin tendres 
(al cap d’uns 20 minuts, aproximadament) afegeix-hi un 
tros de dos centímetres d’alga wakame juntament amb uns 
daus de tofu, i deixa-ho bullir dos minuts més. Incorpora-
hi el miso (una cullerada de postres per cada bol de brou) 
i deixa que s’escalfi durant tres minuts sense que arribi a 
bullir. Aquest últim punt és important, perquè la majoria 
de les vitamines del grup B presents als llegums es perden 
en el procés de cocció, però no durant la fermentació: per 
això és fonamental que el miso no entri en ebullició. Un 
cop feta la sopa, serviu-la amb julivert picat cru.

Un truc perquè prendre una sopa al dia sigui fàcil és 
preparar un brou de verdures dilluns i guardar-lo a la ne-
vera. Els dies següents, treu-ne la quantitat necessària i 
només et caldrà afegir-hi el miso. I recorda que, un cop 

obert, el miso es conserva a la neve-
ra durant mesos. Una altra opció és 
la versió instantània, que es prepara 
afegint-hi aigua calenta: és ideal per 
portar a la feina o de viatge, i n’hi ha 
de diferents menes: amb algues, amb 
daus de tofu i elaborades amb diver-
sos tipus de miso.

Com saber 
quin miso comprar?

Al Japó, la seva fabricació és tan 
complexa i variada com el formatge 
a Occident i n’hi ha molts tipus, amb 
sabors i fragàncies diferents, que de-
penen de la qualitat dels seus com-
ponents, la durada de la fermentació 
i el mètode de fabricació. D’entrada, 
la primera diferència que trobem és 
que uns han estat pasteuritzats i al-
tres no, i tot i que tots dos són in-
teressants, aquesta segona opció és 
més recomanable, perquè els enzims 
hi són presents amb tot el seu po-
tencial. Els tipus de miso més usats a 
Occident són:

• Shiro miso o miso blanc. És 
una varietat de miso jove que es 
caracteritza per tenir un sabor molt 
suau, gairebé dolç. És l’ideal per in-
troduir-se en el seu consum.

• Aka miso o miso vermell. 
S’elabora amb soja i arròs blanc, però 
té un gust lleugerament més fort i un 
color més fosc que l’anterior, encara 
que segueix resultant dolça.

• Genmai miso o miso d’arròs. 
Aquesta varietat es prepara amb soja 
i arròs integral i té més caràcter que 
el shiro miso.

• Mugi miso o miso d’ordi. Soja, 
ordi i sal marina són els seus ingre-
dients. És suau, molt adequat per a 
la cuina diària durant tot l’any i el 
tradicional al Japó rural. Necessita 
entre 18 i 24 mesos de fermentació 
per madurar.

•Hacho miso o miso de soja. In-
clou únicament soja i sal marina. Es 
fa amb menys aigua i menys sal que 
altres varietats i necessita dos anys 
de fermentació per madurar. Té un 
sabor fort i concentrat, i és possible 
que sigui el menys dolç. 

1. Miso d’arròs. Finestra sul Cielo
2. Miso d’ordi. Danival
3. Hatcho miso. Finestra sul Cielo
4. Sopa de miso amb gingebre. Lima
5. Shiro miso. Lima

6. Sopa de miso amb ordi. Danival
7. Sopa Miso amb Edamame.KingSoba
7. Sopa Miso. NaturGreen
8. Pasta Umami amb gingebre. Clearspring
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El mos més tendre
Fruit dels millors ingredients d’origen ecològic i elaborat de manera totalment 
artesanal, el nostre pa de motlle es conserva fresc, tendre i esponjós durant 
més temps i és ideal per preparar sandvitxos, torrades, canapès, etc. Tasta’n 
totes les varietats!

El pa de motlle es diu així perquè ha estat cuit dins un mot-
lle semblant al que s’utilitza per fer un plum-cake. Les seves 
principals característiques són l’esponjositat i una textura molt 
suau es que conserva més temps que la resta de pans. A Veritas 
els elaborem sense greixos perjudicials i només fem servir oli 
d’oliva verge o mantega, tots dos d’origen ecològic, igual que 
la resta d’ingredients.

Com que és un pa lleugerament enriquit, les combinacions 
són infinites: amb llet, amb mantega, amb llet i mantega, amb 

mantega i sucre... A Veritas hem aconseguit les combinacions 
més saludables i oferim les següents versions:

De tritordeum, l’última novetat
És la gran novetat de la temporada. El tritordeum és una 

hibridació entre ordi i blat i posseeix alts nivells de proteïna, 
fibra i luteïna, a més de fructans, uns carbohidrats d’acció pre-
biòtica que contribueixen al bon estat de la flora bacteriana 
intestinal. Les seves qualitats organolèptiques són excel·lents, 

i els que l’han tastat en destaquen el sabor delicat, l’aroma i el 
seu color daurat, proporcionat per la luteïna.

• Baix nivell de gluten. Conté una proporció de gluten 
reactiu més baixa que la del blat comú o l’espelta, i per això re-
sulta més digerible per a persones amb “intolerància no celíaca 
al gluten”. Però recorda que parlem d’intolerància, i en cap cas 
és apte per a celíacs.

Blanc, amb i sense crosta
Tot i que el pa sencer sense refinar és el pa per excel·lència, 

també podem elaborar un pa nutritiu i saludable amb farina 
blanca provinent de blat de cultiu ecològic i que s’hagi refinat 
sense fer servir procediments químics. Tots els ingredients són 
ecològics, la qual cosa evita els agents al·lèrgens de les farines 
tractades químicament.

• Enriquit amb lecitina de soja. La farina blanca es com-
plementa amb lecitina de soja, una emulsió natural que millora 
la digestió dels greixos i reforça el gust, a més de posseir nom-
broses propietats beneficioses per a la salut gràcies a la seva 
capacitat antioxidant.

Blanc amb cereals, amb i sense crosta
Per als que prefereixen el pa blanc, que al mateix temps 

sigui nutritiu i lleuger, elaborem aquesta varietat, i per com-
pensar els nutrients que es perden amb el refinat el completem 
amb lli daurat i marró, llavors de gira-sol i de sèsam i flocs de 
civada. Les llavors aporten minerals i vitamina E, i el lli resta-
bleix l’activitat intestinal i assumeix la funció del segó eliminat 
en el procés d’elaboració. El resultat és un pa ben fermentat, 
saborós i nutritiu.

Integral, amb i sense crosta
Podríem dir que és el més autèntic de tots o el més com-

plet, perquè s’elabora sense eliminar el segó ni el germen del 
cereal ecològic, que junts aglutinen més de la meitat de les 
vitamines presents al cereal i tots els seus olis i minerals. El 
primer, a més de proteïnes i vitamines, aporta fibra, que regula 
la funció intestinal i afavoreix l’eliminació del colesterol i altres 
substàncies tòxiques. Per la seva banda, el germen (es tracta 
de la part que desenvoluparà la nova planta) és el component 
més nutritiu i concentra bona part de les proteïnes i oligoele-
ments del gra.

Integral amb llavors de lli, sense crosta
Un pa sencer, complet i fermentat amb llevat mare que 

resulta lleuger i molt digestiu. Les llavors de lli llisquen de 
manera sedosa per la boca, li confereixen un sabor excel·lent 
i n’enriqueixen el perfil nutritiu. Així mateix, el mucílag ge-
latinós que contenen protegeix el tracte digestiu i destrueix 
les toxines que s’acumulen al còlon, i com que són riques en 
fibra soluble i insoluble regulen el trànsit intestinal. De fet, una 
llesca d’aquest pa (30 grams) aporta fins al 32% de la quantitat 
diària recomanada de fibra. 
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Sabors de l’horta
Cada dia a l’alba, en Josep baixa a l’horta i selecciona les peces que ja 
estan a punt per consumir. Ell i el seu equip es posen mans a l’obra i en po-
ques hores les hortalisses estan preparades per enviar a les nostres botigues. 
Així, en menys de 24 hores pots portar-te a casa les verdures més fresques i 
gaudir del seu sabor extraordinari.

Sabies que, una de les particularitats de les cols ecològiques de la finca La Vall és que en cuinar-les 
no desprenen la típica olor desagradable de les que provenen de cultius no ecològics.

Finca La Vall. Benifallet. Tarragona
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Ara fa quatre anys (després d’una etapa de formació 
universitària i diverses experiències professionals) Josep 
Mestres Suqué va decidir començar el seu camí com a 
agricultor en una finca de la seva família que ja era explo-
tada en temps dels àrabs. Jove i profundament preocupat 
pel respecte a l’entorn, va decidir orientar-se al cultiu eco-
lògic per així donar resposta a les necessitats d’un grup de 
consumidors cada vegada més nombrós: “Als anys 60, el 
meu besavi ja conreava préssecs primerencs, que eren els 
primers que arribaven al mercat de Barcelona. Vaig voler 
seguir el seu exemple i vaig tenir clar el fet de dedicar-me a 
l’horta ecològica i de proximitat, amb un sistema de gestió 
sensible en el qual no hi ha lloc per als químics”.

La finca La Vall es troba a les Terres de l’Ebre, Tarrago-
na, i com indica el seu nom ocupa la totalitat de la vall per 
la qual transcorre el riu Canaletes en el seu tram final. “La 
seva aigua pura i cristal·lina rega els nostres cultius i, jun-
tament amb l’excepcional microclima de la vall i la riquesa 
del sòl, és en part responsable de la qualitat de les nostres 
hortalisses. Segles d’història i tradició agrícoles ens envol-
ten, i el nostre objectiu és oferir un producte ecològic que 
a més de ser excepcional a nivell nutricional ho sigui tam-
bé a nivell sensorial: per això, la selecció de les varietats, 
el maneig dels cultius i el moment de la recollida vénen 
condicionats per aquest valor”.

Amb aquesta filosofia, la relació amb Veritas era una 
cosa gairebé inevitable, i així ho confirma Mestres. “No-
més començar ens vam posar en contacte i immediatament 
va sorgir una sinergia que ha anat creixent i consolidant-
se amb el pas del temps. Ens sentim molt orgullosos de 
formar part d’un projecte que ofereix productes frescos, 
ecològics, de proximitat, i amb els màxims estàndards de 
qualitat. Consensuem els cultius a l’inici de cada tempora-
da i mantenim un contacte permanent intercanviant infor-
mació sobre la realitat dels nostres camps i les necessitats 
de les botigues”.

Verdures de temporada
El calendari de cultiu està estructurat de tal manera que 

puguin oferir producte de manera constant mentre dura la 
temporada. Per tal d’assegurar la qualitat de les hortalisses, 
cada treballador està especialitzat en una gamma de pro-
ductes, tot i que és en Josep qui en supervisa personalment 
fins a l’últim detall: tasques de preparació del terreny, el 
reg, el calendari de cultius, la collita, els enviaments, les 
vendes, les estratègies de control de plagues, els formats 
comercials, el control de qualitat, etc. “Visito totes les 
parcel·les diàriament, ja que la visió cada dia canviant de 
la realitat del desenvolupament de les plantes és impres-
cindible per a la correcta gestió del reg, el control d’herbes 
adventícies i la decisió del moment de la recol·lecció. Una 
de les característiques diferencials dels cultius ecològics 
és que es desenvolupen al seu ritme, respectant els cicles 
naturals i absorbint lentament els nutrients que els aporta 
el terreny. Això els confereix un sabor i una olor autèntics 
i intensos”.

Del camp a la taula en 24 hores
La supervisió permanent del desenvolupament de les 

plantes és un factor bàsic per decidir el moment de la seva 
comercialització. “Tenim una constant comunicació amb 
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La col kale té propietats 
antioxidants i anticancerígenes, 
i per apreciar al màxim el seu 
sabor i la seva textura 
cal eliminar el nervi central 
de la fulla
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Una experiència sensorial
En Josep afirma que un dels seus objectius és buscar 
l’excel·lència sensorial: “Creiem que l’acte de menjar 
ha de ser agradable i ens preocupem i ocupem per-
manentment d’obtenir verdures excel·lents a aquest 
nivell”. Les hortalisses que es poden trobar a Veritas 
són sempre les de temporada i varien segons les con-
dicions del clima i ecologia de la finca. Kale, carxofa, 
coliflor, remolatxa, col, romanesco, bleda i enciam 
són verdures típiques de gener que, per la seva rique-
sa en vitamines i minerals, enforteixen l’organisme i 
resulten perfectes tant per preparar plats calents com 
amanides lleugeres i desitjables.

• Kale. Aquesta varietat de col és un superaliment 
consolidat per les seves propietats saludables i an-
ticancerígenes, el seu poder antioxidant i el seu alt 
contingut en minerals i vitamines C i K. “És una de 
les nostres especialitats, i per apreciar al màxim el seu 
sabor i la seva textura és recomanable eliminar el nervi 
central de la fulla. Es pot menjar de mil maneres: crua 
en smoothies o amanides, com a topping de pizza, 
cuinada amb mantega per barrejar amb pasta o servir 
de guarnició, bullida per a cremes i brous de verdura, 
guisada en estofat o deshidratada al forn a temperatu-
ra mitjana (140 ºC) per fer xips casolans, etc.”.
• Carxofa. És la reina de les verdures i una de les que 
conté més fibra, de manera que és molt diürètica i 
desintoxicant. “A més de saludable és un ingredient 
sempre present en menús gastronòmics, ja que el seu 
sabor és únic i exquisit. Jo recomano especialment la 
crema de carxofa, un plat exquisit que no es coneix 
gaire”.
• Coliflor, coliflor verda i romanesco. Una de les 
particularitats a destacar d’aquestes tres cols ecolò-
giques és que en cuinar-les no desprenen l’olor desa-
gradable de les que provenen de cultius no ecològics. 
“Una guarnició extraordinària per a segons plats és el 
puré de coliflor: cal bullir-la en brou ecològic i tritu-
rar-la amb una cullerada de mantega i dues cullerades 
de crema de llet. La coliflor verda amb beixamel i el 
romanesco simplement bullit al punt són uns altres 
dos plats deliciosos”.
• Enciam. Les varietats meravella, fulla de roure ver-
da, fulla de roure vermella i batàvia són la base de les 
amanides més versàtils i nutritives. “Es poden combi-
nar entre elles o amb llegums i afegir-hi llavors i frui-
ta seca. Igualment, queden perfectes barrejades amb 
fruites cítriques: el contrast entre dolç i salat sol venir 
molt de gust”.
• Bledes. Posseïdores d’un sabor característic, apor-
ten vitamines i minerals com ferro, potassi i magnesi, i 
saltades amb una mica d’oli d’oliva verge i all trossejat 
són boníssimes. “Fem bleda i bleda de colors, així com 
remolatxa en manats, que en realitat es tracta d’un ti-
pus de bleda i de la qual es poden menjar les fulles”. 

Veritas, i entre tots aconseguim que les verdures arribin 
al consumidor fresques i en les seves màximes condicions 
de qualitat i de sabor. Així, en el moment que entra una 
comanda es reorganitzen totes les tasques per tal que a les 
5 de la tarda el producte hagi estat recol·lectat, envasat, 
refredat, paletitzat i estigui llest per ser enviat”. L’endemà, 
a primera hora del matí, la mercaderia arriba al seu destí, i 
quan el client la tria ha passat menys d’un dia des que era 
al camp.

Gestió sostenible i natural
Un dels instruments de treball que en Josep considera 

primordial és el quadern de camp, on es registren totes les 
actuacions de cada cultiu: les tasques de preparació de la 
terra, d’on procedeixen les llavors o les plantes i les feines 
realitzades. “Al quadern també queda registrada la rota-
ció de cultius de les parcel·les i l’aplicació d’adobs en verd 
(cultius que s’enterren per enriquir de nutrients la terra, 
millorar-ne l’estructura i augmentar la seva capacitat de re-
tenció d’aigua). Una realitat que CCPAE supervisa i avala 
amb les seves auditories de forma regular”.

• Llavors ecològiques. Únicament treballen amb lla-
vors i plantes certificades com a ecològiques, i als camps 
de conreu i a tot el seu entorn no entra cap plaguicida ni 
adob químic, no ecològic o sintètic.

• Equilibri mediambiental. El reg és per aspersió i de-
gotador, fet que suposa un estalvi en el consum d’aigua, 
nutrients i energia. I per a la cobertura del sòl destinada 
al control de males herbes i estalvi d’aigua s’usen mate-
rials biodegradables com biofilm o paper, que no generen 
cap tipus de residu i es reincorporen al medi. Igualment, 
l’heterogeneïtat dels cultius serveix de refugi i aliment per 
a moltes espècies, especialment d’ocells.

• Adobs de proximitat. Els adobs que s’utilitzen són 
tots orgànics i de proximitat. I com que la venda també és 
de proximitat i a mitjana escala, la petjada de carboni és 
molt baixa, perquè el producte recorre pocs quilòmetres i 
ho fa en transports agrupats.

• Flora i fauna en equilibri. La finca està envoltada d’un 
hàbitat de bosc mediterrani amb molts ratpenats i ocells 
petits que mantenen a ratlla les poblacions d’erugues i car-
gols. El riu Canaletes, que passa pel mig dels camps, dóna 
lloc a un bosc de ribera poblat d’una fauna molt diversa 
que fa l’ecosistema més complex i, per tant, més preparat 
per reconduir qualsevol desequilibri que aparegui. De fet, 
hi ha un petit exèrcit d’amfibis devoradors de caragols. I 
en les proximitats dels cultius planten bandes florals que 
donen refugi a una fauna auxiliar que s’alimenta d’insectes 
patògens que poden danyar o malmetre les collites: per 
exemple, el pugó és devorat per les comunitats de sírfids i 
marietes de manera espectacular.

• Plantes sanes i resistents. Quan les plantes es des-
envolupen dins el seu equilibri natural (sense creixements 
forçats), amb una adequada rotació de cultius i estan sanes 
generen una elevada resistència a plagues i malalties. “El 
secret de l’èxit és trobar un equilibri entre el medi i els cul-
tius en què gairebé no es requereixi la nostra intervenció”, 
conclou Josep Mestres..

Nuevos aliados Bio 
en tu alimentación

LICUADO DEPORTISTAS

FUENTE DE PROTEÍNAS
Las proteínas contribuyen a aumentar 

y conservar la masa muscular

Más recetas en www.elgranero.com

Ingredientes
•  1 cuchara de SPRT 
•  2 tomates maduros 
•  2 pencas de apio ecológico
•  1 pizca de Supralimento JENGIBRE
•  4 rabanitos

Preparación
Lavamos bien los tomates, los rábanos y el apio, 
licuamos todos los ingredientes junto con el jengibre.
Vertemos en el vaso de la batidora el jugo resultante 
y añadimos la proteína para deportistas, batimos bien 
y tomamos inmediatamente.

Josep Mestres Suqué
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L’art de respirar
Basada en l’observació de la respiració, la meditació anapana es pot 
utilitzar per a una àmplia gamma de propòsits: assossegar la ment, 
desenvolupar la concentració, relaxar el cos... La clau de l’èxit rau a ser 
constant en l’enfocament, ja que al cervell li és difícil estar molt de temps 
concentrat en la respiració.

La meditació està de moda, i és habitual que sigui la pro-
tagonista d’articles periodístics, xerrades, cursos, seminaris i 
fins i tot activitats de gimnàs. Qui no hagi tingut l’oportunitat 
de practicar aquesta disciplina, segur que es pregunta per a 
què serveix: ¿la seva finalitat és aconseguir la il·luminació i la 
pau dels sentits o és tan sols una tècnica de relaxació? Sigui 
quin sigui el seu objectiu, està demostrat que els beneficis de 
practicar-la són tangibles i abasten des d’una relaxació física i 
mental i una millor concentració fins a una consciència d’un 
mateix més àmplia.

L’assossec de la ment
La meditació anapana és una de les més antigues de l’Índia, 

ha estat utilitzada per tots els mestres, incloent-hi Buda, i la 
seva tècnica és perfecta per iniciar-se. És senzilla i molt eficaç 
per aconseguir assossegar i tranquil·litzar la ment, així com 
per desenvolupar l’atenció i l’equanimitat. El fet de frenar la 
ment i abandonar el diàleg intern i les divagacions constants 
suposa en moltes ocasions un gran alleujament i s’aconsegueix 
una tranquil·litat molt reparadora. La seva pràctica està indi-
cada tant per a qui s’interessa per l’autoconeixement com per 
als que busquen una forma de relaxar-se o aquells que volen 
fomentar les seves capacitats de concentració.

• Busca un lloc tranquil. Seu a terra sobre un coixí amb 
les cames encreuades o, si ho prefereixes, fes-ho en una cadi-
ra, de tal manera que puguis estar còmode, però alerta. Quan 
et sentis a gust amb la teva posició pots començar, però no ho 
facis fins que no hagis trobat la postura idònia.

• Tanca els ulls i respira de manera natural. Con-
centra l’atenció a sentir l’aire a les fosses nasals quan ins-
pires i a notar-ho al triangle que es forma entre el nas i el 
llavi superior en exhalar. És fonamental que no intentis 
controlar el ritme ni que pretenguis igualar la durada de 
la inhalació i l’exhalació. L’única cosa que has de fer és 
respirar normalment, sense alterar el procés.

• Observa la respiració durant 10 minuts. El temps 
de contemplació pot anar augmentant de forma pro-
gressiva fins a mitja hora i més endavant a una hora, si és 
possible. No has d’esperar que passi res especial ni espec-
tacular al llarg de la pràctica, ja que es tracta simplement 
de respirar sense tenir cap expectativa. A mesura que va-
gis avançant, veuràs que no hi ha dues sessions iguals i 
l’experiència serà cada vegada més gratificant.

El poder de la meditació
Quan ens iniciem en la meditació sentim ja des del 

principi que l’art de respirar és l’art de la calma. Contem-
plar la respiració ens fa ser conscients del moment pre-
sent i assossega el remolí de pensaments i elucubracions 
en els quals estem immersos i que sovint ens produeixen 
angoixa o por. Quan ens arrelem a la terra veiem clar que 
aquests pensaments són simples miratges, i d’aquesta ma-
nera va arribant la pau i la quietud. 

Vols saber més?
Introducció al mindfulness per al teu dia a dia. Centre FAC
Dilluns 23 de gener de 17.00 a 18.30h

RESERVA a 
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novetats Snacks saludables
Ampliem la gamma de snacks infantils amb els Bio-

saurus de sal marina i de blat de moro; un vici saludable i 
divertit.

Novetat! 
Iogurt de plàtan Veritas

Nou iogurt sabor a plàtan Veritas, elaborat amb llet fres-
ca de vaca sense pasteuritzar, igual que la resta dels nostres 
iogurts. 

Aprofitem per informar-te que recentment hem canviat 
la formulació del iogurt de nabius, substituint el sucre pel 
sirope d’atzavara.Espàrrecs 

blancs de Navarra
La marca Emperatriz ens acosta els autèntics espàrrecs 

de Navarra; deliciosos, serviran per alegrar qualsevol ama-
nida. A més, hem ampliat l’assortiment de conserves amb 
les habites en oli d’oliva, petites, tendres i saboroses; i, el 
pebrot piquillo de Navarra, rostit a la llenya.

Granolas sense gluten
La granola és tendència, i no és d’estranyar. És un esmorzar 

complet i deliciós, que t’aportarà l’energia necessària per començar 
el dia. A més, està endolcida amb sirope d’arròs, és una alternativa 
d’allò més saludable.

La marca Delicatalia et proposa dos sabors: xocolata i coco; i 
poma i canyella.

Barretes energètiques 
per a esportistes

De la mà de Bio Champion arriben dues barretes energètiques especials per a espor-
tistes. De fruita seca amb guaraná i de sèsam amb taronja i guaraná. Ambdues són unes 
magnífiques fonts de proteïna, sense gluten i endolcides amb mel.
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Una vida sense gluten
Cada vegada hi ha més persones sensibles als cereals amb gluten,  
sense que siguin al·lèrgiques o intolerants (malaltia celíaca), només més 
sensibles. Aquesta realitat ha portat els científics a reconèixer una  
patologia nova coneguda com la síndrome de la sensibilitat al gluten no 
celíaca que, segons sembla, té un origen multifactorial.

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

Més informació.  xeviverdaguer.com

Les persones desenvolupem aquesta sensibilitat al glu-
ten no celíaca per diferents components que trobem al ma-
teix cereal. Per tant, el problema no és només el gluten. 
Però per entendre-ho, primer hem d’analitzar un per un els 
components d’aquesta proteïna.

• Gliadina. La molècula alfa-gliadina té diferents efec-
tes independentment del fet que siguem celíacs o no. Pro-
voca un desequilibri en els bacteris de l’intestí i més permea-
bilitat intestinal, ja que redueix en un 35-55% l’activitat de 
les globet cells (les glàndules secretores de moc a l’aparell 
digestiu). Això provoca que tinguem menys capa mucosa 
protectora i un risc més elevat de tenir paràsits, fongs de 
repetició, gastritis o inflamacions intestinals.

• Fructans. És un hidrat de carboni de cadena curta (oli-
gosacàrid) difícil de digerir i d’absorbir a l’intestí prim. Té la 
particularitat que fermenta quan arriba al còlon i produeix 
gasos, femtes pastoses o diarreiques i inflors o espasmes ab-
dominals. El trobem al blat, l’ordi, el sègol, les cebes i els 
alls. 

• Fitats o àcid fític. És un antinutrient que s’enllaça a 
l’intestí amb diferents minerals presents als aliments (ferro, 
zinc, calci, magnesi) i provoca una absorció menor i carèn-
cies nutricionals. És present a la soja, el blat de moro, les 
llavors, la fruita seca i el segó dels cereals integrals, sobretot 
al blat. 

• Lectines. La lectina del germen del blat es diu agluti-
nina (WGA), i també la trobem als llegums, la fruita seca, 

les llavors i la resta de cereals integrals. Podem minimitzar 
les lectines germinant els llegums o posant-los en remull i 
coent-los a foc lent. 

• Inhibidors de l’amilasa tripsina (ATI). L’amilasa trip-
sina és una albúmina que augmenta l’activitat del sistema 
immune de les mucoses intestinals i la resta del cos. Els ce-
reals amb gluten contenen entre un 2 i un 4% d’inhibidors 
d’aquesta albúmina, mentre que els sense gluten gairebé no 
en tenen. La funció dels inhibidors és iniciar un procés in-
flamatori i són capaços de convertir en cròniques infeccions 
virals, al·lèrgies i malalties autoimmunes, que el nostre orga-
nisme hauria pogut resoldre perfectament si no hagués estat 
exposat als seus efectes.

Com reconèixer 
la sensibilitat al gluten no celíaca?

Per tant, són els ATI i no el gluten els que provoquen 
l’aparició de la síndrome de la sensibilitat al gluten no celía-
ca, que reconeixerem per una sèrie de símptomes que po-
den aparèixer al cap de poques hores o al cap de pocs dies 
després de menjar gluten i que s’aniran agreujant a mesura 
que continuem menjant-ne. 

• Símptomes intestinals: gasos, inflors, dolor abdomi-
nal o epigàstric (entre el melic i l’estern), nàusees, reflux, 
aftes bucals, femtes pastoses, diarrea, restrenyiment còlon 
irritable, intoleràncies alimentàries.

• Símptomes no intestinals: herpes de repetició, males-
tar general, cansament o fatiga crònica, mal de cap, ansietat, 
dificultat per concentrar-se i pensar amb claredat, rigidesa o 
falta de flexibilitat (sobretot a les mans i els peus), dolors ar-

ticulars i musculars, pèrdua de pes, anèmia, dermatitis, rini-
tis, asma, depressió, hiperactivitat, falta d’atenció, malalties 
inflamatòries cròniques. 

La millor dieta
L’única forma que tenim de descobrir si tenim sensibi-

litat al gluten no celíaca és fer la prova de no menjar ce-
reals amb gluten durant un període de 3 mesos (el mínim 
de temps està establert en 6 setmanes) i després revisar si els 
signes han desaparegut miraculosament.

Les persones que no fan esport, dormen malament i se-
gueixen una dieta deficient tenen l’intestí molt poc protegit 
i han de recordar que els cereals amb gluten són un factor 
de càrrega proinflamatòria. Si volem mantenir la mucosa 
intestinal en bon estat hem de menjar de manera equilibra-
da i procurar que la nostra alimentació inclogui fibra, fer-
mentats, polifenols, omega-3 i aliments que fisiològicament 
tenen efectes antiinflamatoris, com les verdures crucíferes, 
especialment col i bròquil. Si ho fem així, tindrem l’intestí 
protegit i podrem menjar sense problemes aliments fets 
amb cereals amb gluten. 

• Cereals amb gluten. Blat, cuscús, bulgur, civada, ordi, 
espelta, kamut, sègol, begudes amb malta i begudes fermen-
tades amb cereals (cervesa).

• Cereals sense gluten. Fajol, quinoa, arròs, blat de 
moro, tapioca, amarant, mill, sorgo i teff. Pel que fa a la 
civada, pot estar lliure de gluten sempre que el fabricant 
indiqui a l’etiqueta el segell que així ho demostra.  
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de cuina

Mireia Anglada
Cuinera professional # mireiaanglada.com

Descobrint les crucíferes
Com que tenen propietats més que interessants per a la nostra salut, els experts 
recomanen consumir crucíferes unes tres vegades per setmana. Crues, bullides, 
saltades, al vapor, germinades... Les seves possibilitats a la cuina són molt 
variades i el seu sabor i textura sempre vénen de gust.

Les crucíferes són una família vegetal que inclou un 
grup d’aliments entre els quals podem trobar cols (de 
Brussel·les, xinesa, arrissada, llombarda), coliflor, bròquil, 
colinap, romanesco, cocleària, ruca, créixens, rave, colra-
ve, nap, bleda xinesa (pak choi), mostassa... la seva impor-
tància per al bon funcionament de l’organisme ve donada 
pel seu contingut en glucosinolats, uns compostos que 
contenen sofre i que, juntament amb l’enzim mirosinasa, 
donen lloc a la producció d’altres substàncies: els isotio-
cianats i els indols. Els primers són coneguts per la seva ca-
pacitat d’eliminar compostos anticancerígens i són grans 
antioxidants, mentre que els segons eviten la formació de 
cèl·lules cancerígenes i regulen les hormones.

Anem a comprar
Hi ha diferents tipus de cols amb tonalitats diferents i 

gustos diversos. Algunes varietats tenen un sabor contun-
dent, mentre que altres són més fines, de manera que com-
binades entre ofereixen contrastos interessants. A l’hora 
de cuinar-les podem donar via lliure a la nostra creativitat 
i anar més enllà dels brous i les sopes. Les fulles, per exem-
ple, poden servir d’embolcall d’elaboracions (les fulles 
de col són excel·lents papillotes, i si s’escalden permeten 
muntatges molt creatius d’amanides d’hivern) o conservar-
se en confitats (pickles, xucrut).

Les tiges més aviat dures i les fulles fermes són dos 
requisits que ens asseguren que la peça és fresca. Tam-
bé podem trobar-les en forma de germinats (bròquil, col 
llombarda, colrave, créixens, mostassa), una font increïble 
de vitamines i minerals, molt aconsellables per acompan-

yar qualsevol amanida, peix o proteïna vegetal. Aporten 
un punt amarg ideal per netejar la boca, principalment en 
plats que necessiten molt d’oli per preparar-los.

A la cuina
És molt habitual que després de la seva ingesta aug-

mentin les flatulències. Per evitar-ho és convenient acos-
tumar-se a prendre’n regularment en petites quantitats, 
mastegar molt bé i prendre algun carminatiu (fonoll, anís, 
comí) o una infusió que ajudi a reduir la formació de gasos 
i en faciliti l’expulsió.

També pot passar que algunes cols (principalment la 
coliflor, les cols de Brussel·les i la col) desprenguin una 
olor desagradable quan les bullim. El motiu és que con-
tenen compostos organosulfurats que s’activen en tallar i 
bullir en aigua les hortalisses i es descomponen en altres 
compostos que fan pudor, com l’àcid sulfhídric, que fa olor 
d’ous podrits. Per evitar-ho, es poden cuinar les peces sen-
ceres o tallar-les el mínim possible. Encara que el millor 
és no bullir-les i fer-les al vapor o saltades, perquè com 
que no estan en contacte directe amb l’aigua no desprenen 
olors.

• Al dente. Les crucíferes verdes s’han de cuinar poc 
per mantenir al màxim la clorofil·la, i si les fem bullir ho 
farem sempre amb sal. D’aquesta manera el verd es man-
tindrà molt més. El temps d’ebullició serà relativament curt 
(entre 3 i 5 minuts), per evitar la pèrdua de nutrients. Un 
cop més, el vapor és una gran opció, perquè en cuinar sen-
se aigua es conserven gairebé tots els nutrients.
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Activitats de gener
CUINA, NUTRICIÓ I BENESTAR

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

Dissabte 7
Ioga & EcoBrunch. Strala Ioga + 
Beneïda Helena
Preu: 25€. Horari: 11.30-13.30 h

Dimarts 10
Depuració integral: cos, ment i 
emocions. Fernanda Montoya
Preu: 20 €. Horari: 19.00-20.30 h

Dijous 12
Nit especial. Ioga Taste: Master-
class de hatha ioga amb Xuan 
Lan + Sopar amb restaurant 
Iradier
Preu: 39 €. Horari: 19.00-22.30h

Divendres 13
Esmorzars lliures de gluten i 
lactosa. Mireia Anglada
Horari: 17.30 – 19.00h Precio: 20€

Dilluns 16
La importància d’una postura 
correcta: Consciència postural  
= Esquena sana!. Postural Fit
Preu: 15 €. Horari: 17.00-18.00 h

Dimarts 17
Ximpleries sobre l’alimentació. 
Marc Vergés
Preu: Consulta Soycomocomo.
com. Horari: 18.30-20.30 h

Dijous 18
Per què necessitem dormir i com 
ha de ser un bon son. Centre FAC
Horari: 19.00-20.30 h. Preu: 20 €

Divendres 20
We Chill Out: Ioga, berenar i 
xerrada after-work
Preu: Consulta Wechillout.com. 
Horari: 17.00-19.00 h

Dilluns 23
Introducció al mindfulness per al 
teu dia a dia. Centre FAC
Horari: 17.00-18.30 h. Preu: 20 €

Dimarts 24
Sopar SEN. Nuria Roura + Borja 
Vilaseca
Preu: 65 € (els beneficis es donen 
a la Fundació Josep Carreras)
Horari: 20.00-23.00 h

Dijous 26
Alimentació alcalina: com 
compensar el que ens acidifica. 
Mareva Gillioz
Preu: 20 €. Horari: 19.00-20.30 h

Divendres 27
Pa sense gluten (taller pràctic). 
Jordi, de Mamafermenta
Preu: 35 €. Horari: 16.30-19.30 h

Dissabte 28
Monogràfic de tècniques de cui-
na: Les verdures (taller pràctic). 
Mireia Anglada
Preu: 39 €. Horari: 10.30-13.30 h

Dilluns 30
Estrès i tensió muscular.  
Postural Fit
Preu: 15 €. Horari: 17.00-18.00 h

Dimarts 31
Àpats en un pot: la millor opció 
per emportar-te a la feina. Alina 
de Green Mama Bcn y Katie de  
El Pot
Precio: 20 € Horario: 18.30-20.00h

• Crues. Aquesta és una molt bona manera de consumir-
les, però si hi ha problemes de tiroides s’han de prendre cui-
nades. Les crucíferes competeixen amb l’organisme per ab-
sorbir el iode, una acció que queda desactivada per la calor.

• Bullides i saltades. Les cols de Brussel·les són delicioses 
preparades d’aquesta manera. Si es volen fer a la planxa és 
aconsellable escaldar uns segons perquè es cuinin de manera 
uniforme. La coliflor, per la seva banda, admet tot tipus de 
coccions i és la base de la beixamel vegana, elaborada amb 
beguda vegetal i ceba picada. Queda perfecta al vapor, però 
si volem bullir, el millor és afegir una mica de sal i una mica 
d’un àcid tipus llimona o vinagre de poma a l’aigua i cuinar-la 
destapada: quedarà molt més suau. En coure la col, les 3/4 
parts dels glucosinats passen a l’aigua, de manera que no ha 
de bullir més de 10 minuts. La coliflor tampoc pot superar 
aquest temps, i el límit per al bròquil és de 3 a 5 minuts.

• La cocció de les fulles. Si són fresques són perfectes 
per fer xips (els de kale queden boníssims) i les fulles de bleda 
xinesa queden molt bé en aperitius embolicats o amanides, 
però és important no cuinar-les en excés: o bé les saltem de 
forma ràpida o les escaldem o cuinem al vapor. 

10 preguntes a...

1. Un ingredient imprescindible en el teu dia a dia.
Oli d’oliva verge biològic.
2. Un ingredient per a ocasions especials.
Tòfona fresca, sens dubte.
3. Una música per cuinar.
Ha de ser alegre, vital, i que em faci venir ganes de 
ballar, tipus R&B, disco, salsa... amb ritme!
4. Tres paraules que defineixin què és la cuina per 
a tu.
Salut, plaer i autonomia.
5. Una ciutat per delectar-te amb la seva gastro-
nomia.
Amb tot el que he viatjat, em quedo amb Barcelona 
per la seva oferta, qualitat i tresors gastronòmics.
6. Un plat que et porti records.
Qualsevol que inclogui coco, és com viatjar directe 
a la Polinèsia.
7. El teu últim descobriment culinari.
El dukkah, una barreja d’espècies i fruita seca que 
donen sabor, textura i color a qualsevol plat, d’alt 
poder proteic i antiinflamatòria.
8. Un dolç casolà per mimar-te o mimar algú.
Uns muffins integrals de poma amb canyella al 
costat d’una bona infusió.

9. Un truc de cuina...
Afegir una mica de sal no refinada a l’aigua de coc-
ció de les verdures per conservar tota la clorofil·la.
10. Si ens convidessis a casa teva a sopar què 
cuinaries?
Ara amb el fred, d’entrant us prepararia una crema 
de carbassa amb gingebre i oli de cúrcuma, i de 
segon uns canelons de carbassó trufats farcits de 
xampinyons i castanyes amb beixamel d’arròs amb 
miso.

Coneix-la
a Terra Veritas!Mareva Gillioz

Recull de Tècniques de Cuina 
de la Mireia Anglada 
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Dietista. Coach Nutricional

Vols saber més?
Taller de cuina. Alimentació alcalina:  
com compensar el que ens acidifica.   
Mareva Gillioz
Dijous 26 de gener de 19.00 a 20.30h

Vols saber més?
Taller de cuina. Monogràfic de tècniques de 
cuina: Les verdures (taller pràctic).   
Mireia Anglada
Dissabte 28 de gener de 10.30 a 13.30h

RESERVA a 

RESERVA a 
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a propòsit 
de...

ALIMENT CALCI
200 ml de beguda d’ametlles 400 mg
200 g de bròquil 186 mg
100 g de lluç 33 mg
30 g d’ametlles crues 96 mg
20 g de sèsam mòlt 134 mg
20 g de sèsam mòlt (tahina) 134 mg
125 g de iogurt enriquit 164 mg
150 g de taronja 54 mg

TOTAL 1.201 mg
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La naturalesa “calenta” del fajol
Què pots menjar 

si tens intolerància a la lactosa?
Fa fred i el cos ens demana prendre aliments de naturalesa yang que ens 
reconfortin i ens escalfin per dins. El fajol tempera l’organisme, tonifica, en-
forteix, no té cap relació amb el blat i no conté gluten, per la qual cosa és 
apte per a celíacs.

Si estàs embarassada i toleres malament la llet pot ser que tinguis una incapaci-
tat per digerir la lactosa (el sucre de la llet). Suposa això un problema pel que fa 
a l’aportació de calci que necessites per al desenvolupament del teu nadó?

La majoria de les investigacions suggereixen que 
l’embaràs no afecta negativament la capacitat per digerir la 
lactosa. A vegades fins i tot passa el contrari i moltes dones, 
que abans eren intolerants, milloren la seva capacitat de dige-
rir la lactosa durant l’embaràs i es troben que ara poden beure 
llet i menjar productes lactis sense molèsties. El motiu és que 
el cos de la futura mare necessita maximitzar la seva capaci-
tat d’extreure els nutrients dels aliments per nodrir el nadó. 
No obstant això, hi ha casos en què la intolerància persisteix 
durant la gestació i fins i tot s’agreuja a causa dels canvis en 
la velocitat del tracte digestiu. Apareixen llavors certs símp-
tomes després de menjar lactis: gasos, rampes, còlics, inflor, 
diarrea... Quan passa això, retirar la llet serà la mesura més 
efectiva, però com t’assegures de prendre el calci necessari 
durant la gestació?

La llet no és imprescindible
És cert que quan esperes un fill necessites obtenir prou 

calci dels aliments per a la formació dels ossos i les dents 
del nadó (es recomana ingerir-ne uns 1.200 mil·ligrams 
al dia), però per a això no és imprescindible beure llet. 
El fetus estarà bé, perquè tu li estàs cedint el calci del teu 
propi cos. No obstant això, aquesta generositat pot tenir 
efectes negatius en la teva pròpia salut a llarg termini i 
causar osteoporosi i càries dental.

Per tant, si no toleres la llet ni els làctics has de mirar 
d’obtenir calci d’altres fonts perquè ni el nen ni tu tingueu 
cap carència. A continuació trobaràs una guia d’aliments 
amb el calci que contenen perquè puguis incloure a la teva 
dieta els 1.200 mg requerits.

Molt calci i zero lactosa
Pren nota dels aliments que t’ajudaran a mantenir els 

nivells de calci, sense necessitat de recórrer a la lactosa.
• Lactis lliures de lactosa. En el cas que les molèsties 

siguin per causa d’un dèficit de lactasa.
• Begudes vegetals. Tria-les amb calci afegit i del teu 

sabor preferit: ametlla, soja, arròs, civada, quinoa...
• Crucíferes i altres verdures de fulla verda. Col, 

bròquil, kale, coliflor, col, créixens, raves...
• Peixos. Salmó, peix petit sencer, bacallà...
• Fruita seca i llavors. Ametlles, avellanes, sèsam, lla-

vors de rosella...
• Llegums. Mongetes, cigrons, soja i derivats, com el 

tofu (quallat amb sals de calci).

Mireia Marín Antón
Dietista y experta en Nutrición

avui ens ocupem de la dieta dels celíacs i de les embarassades

Més informació
1. Immunological analysis of sèrum for Buckwheat fed 
celiac patients
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7855091 Més informació

• mayoclinic.org • bedca.net • fesnad.es

Tradicionalment es considera que el fajol és un aliment 
molt yang, la qual cosa significa que escalfa el cos, alhora que 
tonifica i enforteix els ronyons. Quan hem d’evitar el gluten 
podem obtenir energia d’aquest gra. És un digne substitut del 
blat que no conté gluten però sí que té moltes propietats inte-
ressants per a la salut. A més, els estudis1 demostren que fins i 
tot en altes concentracions la farina de fajol i les seves proteïnes 
no provoquen reaccions immunològiques en els celíacs.

Són molts els beneficis que té sobre l’organisme, però ca-
dascú experimenta els efectes d’una manera diferent al seu in-
terior. Per tant, el més recomanable és incloure’l a les nostres 
receptes ara que tenim el fred a sobre i que cadascú esbrini per 
si mateix l’impacte que té en el seu metabolisme.

Redueix el colesterol dolent
Conté flavonoides, com la rutina i la quercetina, uns 

compostos que augmenten l’elasticitat dels vasos sangui-

nis i els enforteixen, la qual cosa millora la circulació. 
Això va molt bé per mantenir la temperatura corporal, 
però també per a aquelles persones que tenen proble-
mes vasculars, com hemorroides i varius. Pel que fa a la 
rutina, ajuda a prevenir la formació de coàguls sanguinis 
i disminueix el colesterol LDL (dolent) i la producció 
d’histamina, fet que millora les al·lèrgies i algunes into-
leràncies alimentàries.

Energètic i relaxant
Per la seva riquesa en hidrats de carboni, vitamines del 

grup B, lisina i magnesi, equilibra el sistema nerviós i ens ajuda 
a remuntar en cas de patir ansietat, cansament o fins i tot de-
pressió (unes afeccions que solen agreujar-se durant l’hivern). 
Així mateix, és molt ric en fibra resistent: un compost que dis-
minueix el sucre a la sang després dels àpats, ajuda a perdre pes 
i mitiga els desitjos de picar. 

1. Torrades de fajol. Pan de flores
2. Tortites de fajol. Lima
3. Fideus de fajol i batata. King soba

1
2

Has tastat el iogurt de llet 
de cabra?

La llet de cabra aporta el mateix calci que la de 
vaca, però el seu contingut en lactosa és una mica 
menor. Si en prens en forma de iogurt, com que 
és fermentat se’t posarà millor que la llet de vaca, 
perquè la lactosa que conté ja està parcialment di-
gerida a causa de l’activitat bacteriana.

1. Beguda d’ametlles i vainilla. Ecomil
2. Ametlles. Veritas
3. Tahin. Lima

1

2 3

3

Vols saber més?
Taller de cuina. Pa sense gluten (taller pràctic).
Jordi, de Mamafermenta
Divendres 27 de gener de 16.30 a 19.30h

Vols saber més?
Taller de cuina. Esmorzars lliures de gluten  
i lactosa. Mireia Anglada
Divendres 13 de gener de 17.30 a 19.00hRESERVA a 

RESERVA a 
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complements
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Tras las fiestas, ¡depúrate!
Después de una época de excesos es recomendable resetear el cuerpo para 
expulsar las toxinas acumuladas. Hay que volver a la normalidad siguiendo 
una dieta sana y equilibrada, que complementaremos con ayudas naturales 
que contribuirán a depurar el organismo y reactivar su funcionamiento. 

Son muchas las bondades que tiene para el cuerpo y la 
mente limpiar el organismo, y un momento excelente es a 
principios de año. Empezaremos por renunciar a alimen-
tos refinados y grasas saturadas en favor de frutas y verdu-
ras frescas y proteínas magras (preferentemente de origen 
vegetal). Igualmente, es fundamental hacer un poco de 
ejercicio a diario, tomar algún complemento nutricional 
ecológico que facilitará el proceso y beber mucha agua e 
infusiones. Por ejemplo, de diente de león, que estimula la 
actividad del hígado, elimina líquidos y evita su retención.

Los complementos ecológicos son 100% naturales, fá-
ciles de tomar, eficaces y fiables, ya que se elaboran bajo 
los más estrictos controles de calidad, eficacia y seguridad 
durante todas las fases de su preparación: cultivo de la ma-
teria prima, producto en transformación y obtención del 
producto final. Además, en todo momento se respeta el 
medio ambiente y están totalmente libres de pesticidas, 
plaguicidas y otros químicos.

Las plantas utilizadas proceden exclusivamente de 
cultivos ecológicos situados en entornos puros y privile-
giados, y al recolectarse y secarse en el momento preciso 
cuentan con una alta concentración de principios activos, 
lo que potencia sus efectos beneficiosos sobre el cuerpo y 
la mente. Y como siempre aportan la misma cantidad de 
principios activos, su eficacia terapéutica está garantizada. 

• Alcachofera: activa la función hepática. Estimula la 
secreción de bilis, lo que favorece la digestión de las gra-
sas y la expulsión de toxinas. 

• Boldo: tiene propiedades carminativas y depurati-
vas. Se recomienda para facilitar la digestión y purificar 
la sangre. Asimismo, reduce el riesgo de padecer cálculos 
biliares. 

• Cardo mariano: mejora el rendimiento del hígado. 
Incrementa la regeneración de las células del hígado y las 
protege, reduce la formación de cálculos en la vesícula y 
equilibra los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. 

• Cola de caballo: ayuda a eliminar líquidos. Rica en 
potasio y silicio, es una de las plantas más diuréticas que 
existen (puede aumentar la diuresis hasta un 30%) y limpia 
las vías urinarias. 

• Algas espirulina y chlorella: suprimen las sustancias 
tóxicas. Ambas algas tienen la capacidad de recubrir las 
sustancias que el metabolismo no puede ni digerir ni eli-
minar (metales pesados, pesticidas…), facilitando su ex-
pulsión. 

Jugo de abedul: 
diurético y desintoxicante

El abedul es bien conocido desde la antigüedad por 
sus usos terapéuticos, y de sus ramas y tronco se ob-
tiene la savia, una sustancia muy nutritiva y rica en 
micronutrientes esenciales que además es muy apre-
ciada por sus propiedades diuréticas y desintoxican-
tes. Tiene la capacidad de depurar el organismo eli-
minando toxinas y líquidos acumulados y ayudando 
al hígado y a los riñones a cumplir sus funciones. Al 
estimular la producción de bilis por parte del primero 
ayuda a mejorar la digestión de las grasas y su elimi-
nación. Se puede tomar sola o diluida en agua, infu-
siones o zumos de fruta. 

1. Sirope de Savia. Madal Bal.
2. Sirope de Savia. Madal Bal.
3. Alcachofera. El Granero
4. Espirulina. El Granero

5. Savia de abedul y jengibre. 
Fresh
6. Savia de abedul. Fresh
7. Chlorella en polvo. Ecolife

1 2
3 4

5 6
7

8

Durante las fiestas navideñas solemos cometer excesos tan-
to en la comida como en la bebida. Abusamos de los platos 
ricos en grasas, de los dulces, y tomamos más alcohol. Además, 
tendemos a comer más de la cuenta y, en ocasiones, a deshoras. 
Todo esto le pasa factura a nuestro sistema digestivo y a nuestro 
organismo en general. Una de las mejores soluciones para des-
intoxicar nuestro cuerpo tras estos excesos es el alga chlorella 
(Chlorella pyrenoidosa). Es un alga microscópica que crece en 
agua dulce y uno de los alimentos más densos en nutrientes que 
existen: proteínas, vitaminas y minerales abundan en ella. Ade-
más, es la planta con mayor contenido en clorofila del planeta.

La clorofila presente en la chlorella posee la cualidad de 
atraer hacia sí metales pesados (como el mercurio, zinc, plo-
mo, cadmio o aluminio) y otras sustancias perjudiciales para 
el organismo y eliminarlas después. La clorofila es un agente 
quelante natural, lo que significa que, gracias a la estructura de 
su membrana celular, consigue atrapar los elementos tóxicos, 
almacenarlos en su interior y que sean eliminados a través de 
la orina y las heces.

Además de su poder desintoxicante, la chlorella tiene otros 
muchos beneficios:

• Mejora el funcionamiento del aparato digestivo, favore-
ciendo la digestión y estimulando el crecimiento de bacterias 
beneficiosas en el intestino.

• Fortalece el sistema inmunológico, algo especialmente 
interesante en esta época de frío.

• Contribuye al control de peso gracias a su alto contenido 
en proteínas, ya que ayuda a reducir la sensación de hambre y 
evita la sensación de debilidad y fatiga.

• Es un potente antioxidante y regenerador celular. Por su 
alto contenido en betacarotenos, incrementa en el organismo 
la producción de las sustancias antioxidantes que eliminan los 
radicales libres y protegen las células.

• Es muy apreciada por los deportistas, ya que ayuda a me-
jorar el rendimiento y disminuye el tiempo de recuperación 
tras el esfuerzo físico.

A la hora de elegir un complemento alimenticio a base de 
chlorella, es importante tener en cuenta que:

• Debe tener la pared celular rota, para asegurar la absor-
ción de todos sus nutrientes.

• Es conveniente que sea de cultivo ecológico, cultivada 
con la biotecnología más avanzada, sin pesticidas, plaguicidas 
ni otros contaminantes, en un entorno libre de metales pesados, 
dada su tendencia natural a acumular este tipo de elementos.

Superalimentos: 
nuevos aliados para tu alimentación

La chlorella: 
maravilla detoxificante

Nuria Fontova
Periodista especializada en belleza y salud

La cura del sirope de savia
Una buena manera de desintoxicar el metabolismo y re-

generar los órganos es realizar un ayuno de varios días con 
sirope de savia y zumo de limón: ambos aportan vitaminas 
y minerales y tienen importantes propiedades purificadoras. 

Por cada vaso grande (1/4 litro) de agua añade dos cu-
charadas soperas de zumo de limón fresco, dos cucharadas 
soperas de sirope de savia y una pizca de pimienta de caye-
na en polvo. La cura completa dura de 7 a 10 días, durante 
los cuales hay que ingerir únicamente entre 8 y 10 vasos 
grandes del preparado anterior al día. También se debe be-
ber mucha agua y están permitidas las infusiones.   
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Una col·laboració 
molt especial

Per segon any consecutiu, Veritas i la Fundació NouXamfrà hem preparat 
junts l’arribada de les festes, i un grup de nens amb discapacitat han reciclat 
fins a 600 caixes de fusta i les han transformat en símbols nadalencs.

què fem pel medi ambient? 

Avui us volem parlar de la Fundació NouXamfrà, una 
entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre dedicada 
a trobar solucions per a la integració laboral i social de 
les persones amb discapacitat intel·lectual. La feina d’un 
equip humà excepcional fa possible que cada persona 
arribi al màxim nivell d’autonomia personal i ofereix els 
recursos necessaris (en els àmbits de la formació, el tre-
ball, l’habitatge i l’oci) per fer-ho possible.

Aquest any, un grup de 12 nens i nenes amb dis-
capacitat han recollit un total de 600 caixes de fusta, 

que utilitzem per al transport de fruites i verdures, i 
guiats per un monitor especialitzat les han reciclat i ma-
nipulat. El resultat han estat 150 caixes d’una sèrie de 
torrons limitada i 55 arbres, que hem col·locat a cadas-
cuna de les nostres botigues per donar la benvinguda 
al Nadal i que són l’expressió més genuïna d’uns valors 
intangibles i molt especials. I per això els compartim 
amb tots vosaltres, amb els nostres millors desitjos per 
a l’any que ara comença. 

Los diclofenoles son unos de los pesticidas más utilizados actualmente y su uso 
excesivo se relaciona con la creciente incidencia de alergias alimentarias en las 
sociedades occidentales. 

Los autores de la investigación Alergias alimenta-
rias asociadas a la exposición a pesticidas diclorofenoles 
(Montefiore Medical Center, Nueva York, 2012) afirman 
que los estudios epidemiológicos apoyan la hipótesis que 
la reducción a la exposición a microorganismos en la so-
ciedad occidental promueve la atopia. Los diclorofenoles 
son ampliamente usados como pesticidas y para la clora-
ción del agua, y muestran un potente efecto bactericida 
que podría afectar la microflora del medio ambiente. Sin 
embargo, no se sabe si su uso está asociado con una mayor 
prevalencia de alergias. 

Para evaluar la asociación entre la exposición a los 
pesticidas, que aparecen como contaminantes ambientales 
(representados por los diclorofenoles), y la sensibilización 
alérgica (medida por los niveles en el suero de IgE alér-
geno-específico), se vio lo que sucedía con una muestra 
de 2.211 personas de más de 6 años de edad, representa-
tivas de la población general (con datos procedentes de 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de los Estados 
Unidos -NHANES- 2005-2006). Se consideró que la ex-
posición a diclorofenoles era “alta” si sus niveles en orina 
estaban en el 75th percentil o sobre él. Se aplicaron unos 
métodos de análisis datos, evitando factores de confusión, 
y los resultados mostraban que la sensibilización a uno 
o más alérgenos alimentarios era más común en aquellas 
personas expuestas a 2 metabolitos de los diclorofenoles. 
Después de un ajuste multivariable, los niveles de dicloro-
fenol en orina en el percentil 75th o sobre él estaban aso-
ciados con la presencia de una sensibilización alimentaria 
(odds ratio, 1.8; 95% intervalo de confianza, 1.2-2.5; P = 
.003). No se vio asociación entre la exposición a dicloro-

fenol y la sensibilización a los aero-alérgenos solamente. 
Los autores del estudio concluyen que los niveles más 

altos de diclorofenoles en orina están asociados a la pre-
sencia de sensibilización a los alimentos en la población 
general de los Estados Unidos. Así, un excesivo uso de 
diclorofenoles puede contribuir a la creciente incidencia 
de alergias alimentarias en las sociedades occidentales.

A este respecto, la investigadora principal, Elina 
Jerschow, comentaba en un artículo sobre este estudio 
(Science Daily, Dichlorophenol-containing pesticides 
linked to food allergies, study finds; Chemical also used to 
chlorinate tap water http://www.sciencedaily.com/relea-
ses/2012/12/121203081621.htm) que, frente a otras vías 
de exposición (como el agua contaminada con el pestici-
da) “otras fuentes de dichlorophenol, tales como las fru-
tas y verduras tratadas con estos pesticidas, pueden tener 
un mayor papel en causar alergias alimentarias”. Uno de 
los pesticidas más usados de esta clase es el 2,4-D (ácido 
2,4-difenoxiacético). 
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Los pesticidas provocan alergias alimentarias
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La lectura de la cara yang
Les persones yang es caracteritzen per la fortalesa, tant a nivell físic com de 
caràcter, i la bona gana. Una personalitat impetuosa, unida a uns trets  
facials amples i potents, són els seus principals segells d’identitat.

Dèiem en articles anteriors que el yin i el yang són for-
ces complementàries però contràries que es combinen en-
tre si per formar tots els fenòmens. Per tant, cal tenir clar 
que la majoria de nosaltres som combinacions d’ambdues: 
al costat yin de l’espectre trobem graus de passivitat, re-
ceptivitat i desenvolupament intel·lectual, però també 
característiques yang, com l’agressivitat, l’automotivació i 
l’enfocament. Tanmateix, la constitució està desequilibra-
da a favor d’un o altre costat, i si arribem a entendre quines 
de les nostres singularitats són yin i quines yang podrem 
actuar en conseqüència, trobar amb més facilitat l’equilibri 
i aconseguir més harmonia i pau interior.

Avui ens centrarem en la constitució de les persones 
yang. Sabem que la constitució ve determinada pels gens i 
que la condició canvia dia a dia (grans, taques, ulleres...), però 

Mai Vives
Consultora de nutrició i salut

segons la diagnosi oriental no hi ha natures ni trets constitu-
cionals dolents, sinó que tot és potencialment bo i la salut 
millora quan ens adaptem als nostres trets constitucionals.

• Mandíbula marcada i ulls més aviat petits. Habi-
tualment la seva cara és entre rodona i quadrada, amb una 
mandíbula àmplia que li dóna aparença de força i que en 
ocasions pot semblar més ampla que la part superior del 
cap. Pel que fa a la tonalitat, tendeix a ser vermella, igual 
que els llavis, que també són foscos i carnosos. General-
ment, el nas sol ser ample i els ulls (entre mitjans i petits) 
estan emmarcats per unes celles molt poblades que solen 
unir-se sobre el pont del nas. Així mateix, les persones 
yang tenen la veu enèrgica i molts homes posseeixen una 
autèntica “veuassa”.

La força dels sentiments
Fortament emotives, no tenen problemes per mani-

festar els seus sentiments, siguin d’amor o de ràbia, i si 
s’irriten prou poden arribar a ser violentes. Igualment, te-
nen una gran facilitat per convertir-se en addictes a la fei-
na, centrant-se exclusivament en el seu objectiu i deixant 
de banda tota distracció, com la família, els amics i la seva 
pròpia salut. Un fet que les fa propenses a patir crisis ner-
vioses.

No sempre destaquen per la seva gran sensibilitat, i 
molta gent (especialment les persones yin) les conside-
ra francament insensibles. Solen anar al gra i eviten la 
diplomàcia, llevat que els convingui. De fet, sovint són 
brusques i imperioses i la seva força sembla obligar els que 
els envolten a seguir la seva voluntat. Un fet que provoca 
que siguin grans manipuladores. Per això, per aconseguir 
l’equilibri els convenen activitats tranquil·les (meditació, 
jardineria, ioga), música suau i moltes plantes per generar 
oxigen a casa.

Pel que fa al descans, segueixen els cicles de la natura: 
se’n van al llit d’hora, dormen profundament, es desperten 
naturalment amb la sortida del sol, comencen a treballar 
de matinada i conserven la vitalitat durant tot el dia. Prefe-
reixen les temperatures fresques abans que les càlides, els 
agrada estar a l’aire lliure i gaudeixen amb el treball físic i 
els esports. 

Gluten
Free

En la filosofía oriental la salud y la protección del organismo se basan en el equilibrio. 
La dieta macrobiótica consigue esa armonía  a través de la alimentación. Cuídate.

con Alga Wakame ES-ECO-021-EX
Agricultura  UE/no UE
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Cuídate y protege tu organismo
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Amants de la bona taula
Com que tenen bona gana i una bona digestió, tenen 
tendència a menjar grans quantitats d’aliments, són efu-
sives en elogiar el menjar, gaudeixen particularment dels 
plats condimentats i suculents i els agrada la cervesa i els 
licors. Unes inclinacions que les fan propenses a patir 
sobrepès, malalties cardíaques, hipertensió i alteracions 
del còlon, la qual cosa és un exemple clar de com una 
força pot transformar-se en una debilitat.
El diagnòstic oriental afirma que si visquessin amb mo-
deració (condició obligada per a aquells que per natura-
lesa són menys robustos) no estarien temptats a menjar 
i beure tan abusivament. Per tant, la seva alimentació 
hauria d’estar basada en cereals, verdures, fruites, peix, 
llegums i proteïnes vegetals, reduint al màxim el consum 
de greixos saturats, proteïnes animals, fregits i alcohol.
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Sopa miso amb noodles

Gràcies als seus enzims i ferments, el miso afavoreix l’equilibri de la flora 
intestinal i s’aconsella en cas de problemes digestius: diarrea, restrenyiment, 
acidesa, gasos...

Receptes saludables, ràpides i de fàcil preparació
Ingredients: 
•  1 litre de brou de verdures
• 4 fulles de bleda xinesa (pak choi)
• 3 pastanagues
• Fideus d’arròs amb wakame
• 1 cullerada sopera de hatcho miso
• Oli d’oliva
• Sal marina

Elaboració: 
1. Pela les pastanagues i talla-les a la juliana.
2. Renta la bleda xinesa i talla-la també a la juliana.
3. Salta les verdures a la paella amb una mica d’oli  

i sal marina durant un parell de minuts.
4. Cobreix-les amb brou de verdures, remena,  

tapa i deixa-ho coure uns 5 minuts.
5. Afegeix-hi els fideus i cou-ho durant 6 minuts més.
6. Retira-ho del foc, afegeix-hi el miso i remena fins que es 

desfaci bé.
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Recepta preparada amb el Hatcho Miso de LimaLa recepta, pas a pas, 
al nostre canal
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Croquetes de mill
A més de destacar per la seva riquesa nutricional 
i la seva gran vitalitat, el mill no conté gluten i és apte per a celíacs.

Ingredients:
• ½ tassa de mill
• 1 ceba mitjana
• 1 cullerada sopera de tàperes
• 1 fulla de llorer
• Julivert
• Oli d’oliva verge extra
• Sal marina

Ingredients per a l’hamburguesa:
• 150 g de llenties cuites
• 50 g de civada mòlta
• 20 g d’ametlles mòltes
• 1 porro
• 1/2 pastanaga
• 1/4 de bròquil
• 1 cullerada de comí torrat
• Sal
• Pebre

Per a la guarnició de verdures:
• 1/4 pastanaga
• 1/4 carbassó
• 1/4 ceba vermella
• 1/2 patata

Per a la salsa de kale:

• 1/2 got d’aigua
• 5 nous
• 1 grapat d’espinacs
• 1 fulla de kale
• 4 cullerades d’oli d’oliva

Elaboració:  

1. Pica i salta la pastanaga, el porro i el bròquil.
2. Un cop saltades les verdures, posa-les al robot de cuina amb les 

llenties ja cuites i tritura uns segons a velocitat mitjana.
3. Posa la crema obtinguda en un bol, juntament amb la civada mòlta, 

les ametlles mòltes, el comí torrat, el pebre i la sal. Barreja-ho tot 
fins a obtenir una massa compacta.

4. Fes hamburgueses petites de 120 grams i posa-les en una safata de 
forn durant 15 minuts a 200 ºC.

5. Mentre es fan les hamburgueses, talla a làmines la pastanaga, el 
carbassó, la ceba vermella i la patata. Pots fer-les a la graella o a la 
paella, fins a aconseguir que estiguin al punt.

6. Col·loca els ingredients de la salsa de kale al robot i tritura-ho 
finament.

7. Serveix les hamburgueses amb les verdures per sobre i decora-les 
amb la salsa.

Hamburgueses 
de llenties amb salsa de kale

La fibra soluble de les llenties ajuda a eliminar el colesterol, ja que s’hi  
enganxa i redueix els nivells de colesterol a la sang.

Elaboració:  
1. Trosseja molt finament la ceba i daura-

la amb una mica d’oli d’oliva i una mica 
de sal marina. Fes-ho sense tapa i a foc 
lent durant 10 minuts.

2. Afegeix-hi el mill (prèviament rentat 
i escorregut), la fulla de llorer, 1 litre 
d’aigua i una mica de sal marina.

3. Tapa-hi i deixa-ho coure a foc lent una 
mitja hora.

4. Pica el julivert i afegeix-lo, juntament 
amb les tàperes, al mill cuit. Deixa-ho 
refredar.

5. Agafa petites quantitats del mill i dóna-
hi forma de croquetes, procurant que 
quedin ben compactes a l’interior.

6. Les pots servir així mateix o passades 
per la planxa uns minuts.

Recepta de @albanewbo Recepta de Mireia Anglada preparada amb el mill de Ecobasicspreparada amb les llenties de Cal Valls



   
 www.veritas.es/tiendas/

ÀLABA • ANDORRA • BADALONA • BARCELONA • CASTELLDEFELS• GRANOLLERS • HOSPITALET DE LLOBREGAT • LLEIDA • MADRID • MANRESA • SABADELL • SANT 
CUGAT • SITGES •  TERRASSA • VIC • VILANOVA I LA GELTRÚ • BISCAIA • GIRONA •  BLANES • EIVISSA • PALMA • REUS 

Des de 2002 ...

DISSENY DE LA CASA DE CARLOTA




