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NETEJA DOMÈSTICA / NETEJADOR
Ecotech ® Multi - Eco netejador
multiusos
Netejador multiusos formulat amb
matèries primeres d’origen natural
d’elevat nivell de biodegradabilitat,
indicat per la neteja de tot tipus
de superfícies rentables, com ara
vidres, miralls, rajoles, mobiliari
modern, etc...
Composició:
Conté menys del 5% de
tensioactius no iònics.
Tots els articles que s’ofereixen en
la gamma Ecotech estan certificats
amb l’Etiqueta Ecològica Europea,
segons les característiques i
els usos dels productes que la
componen. Ecotech centra els seus
esforços en la neteja i la cosmètica,
tant en l’àmbit professional com en
el domèstic.

Gràcies al seu alt grau de termo
estabilitat podrà utilitzar-lo també
per convertir els seus plats cuits,
al forn i rostits en altres molt més
exòtics. Certificació ecològica.
*Informe d’anàlisi del 23/06/2008
Producció: Dr Goerg GmbH
Premium Bio-Kokosnussprodukte
Distribució: www.elgranero.com

UTENSILIS CUINA / PAELLA
Producció i distribució: Endemic
Biotech S.L.
www.endemicbiotech.com

OLI / OLI DE COCO
L’oli de coco ecològic de Dr.
Goerg
L’oli de coco ecològic de Dr Goerg
s’obté 3 dies després de la
seva recol·lecció. Més fresc
impossible!
Des de fa segles, a Àsia, l’oli
de coco és una important font
d’alimentació i bellesa gràcies
a la seva riquesa en minerals i
vitamines naturals. L’oli de coco
Bio de suau aroma s’obté en el
primer premsat en fred de cocos
recentment recol·lectats i madurats
al sol. La qualitat superior d’aquests
fruits i el seu acurat processament
garanteixen la conservació de
tots els seus nutrients i un elevat
contingut d’àcid làuric de fins al
59,42%*. Utilitzeu l’oli de coco per
untar amb pa, per amanides i per
contribuir a una alimentació sana.

Paelles vitroceràmiques
SKK-Diamant 3000
Ecològiques, sense tefló i amb
antiadherent reforçat amb titani,
qualitat superior, per cuinar amb
total confiança sense desprendre
tòxics als aliments.
Conasi Viu la Cuina Natural
selecciona els millors estris de
cuina sota el criteri de l’absència
de toxicitat dels seus materials: no
transmeten metalls pesats, PFOA,
sense nanotecnologia, PBA, ftalats.
Perquè puguem cuinar a casa els
nostres aliments amb tota seguretat
i amb la millor qualitat.
Certificada sense tòxics. LGA
Certificate

LLIBRES
“Les meves receptes anticàncer”,
Dra Odile Fernández
Què pot fer el pacient de càncer per
contribuir a la seva curació? Odile
Fernández, metge de família que el
2010 va superar un càncer d’ovari
amb metàstasi, respon a aquesta
pregunta en un llibre nascut de la
seva pròpia experiència.
Què és el càncer? Per què es
produeix? Com es pot prevenir? És
possible revertir el procés? Com
influeix la dieta?
Donada l’estreta relació que existeix
entre el càncer i l’alimentació, la
doctora Fernández dedica bona part
del llibre a explicar per què alguns
aliments afavoreixen la proliferació
de cèl·lules malignes, com el sucre, i
quins en canvi poden prevenir i fins i
tot revertir el procés de la malaltia, com
la ceba o els cítrics. Però també aborda
altres aspectes que tenen relació amb
la malaltia, des dels utensilis apropiats
per cuinar fins l’eficàcia de les teràpies
alternatives o les possibilitats que ens
brinden les plantes.
Editorial: Ediciones Urano www.
edicionesurano.es
Distribució: El Granero Integral:
Tel 902 18 07 93 - 91 658 02 01
www.elgranero.com

poble, utilitzant un procés artesà i
utilitzant motlles de bronze per estirar
la pasta, el que li proporciona un grau
extra de qualitat. L’any 2010 va rebre
un reconeixement a la seva qualitat,
amb el lliurament del premi al Millor
Producte de la fira Biocultura de
Barcelona.
Producció i distribució:
Natureco, S.L. www.natureco.cat

TES / TE BLANC
Te Blanc Darjeeling,
Premium Artemis Bio
Camellia sinensis. Delicat aroma,
sabor suau i sedós, amb tints dolços,
és un te blanc de qualitat suprema.
Es conrea en zones pròximes a la
serralada de l’Himàlaia a gran alçada,
amb el que adquireix unes tonalitats
diferenciadores. És un te delicat
que fusiona la dolça suavitat del te
blanc amb els tocs amoscatellats
del Darjeeling. Certificació ecològica:
Agricultura ecològica europea.
Producció i distribució:
Herbes del Molí, Coop. V
www.herbesdelmoli.com

Fabricant: SKK Germany
www.skk-guss.de
Distribució i venda en línia:
Conasi Vive la Cocina.
Tel. 953 102 560 – 619 524 895
www.conasi.eu

CEREALS / PASTA
Bonapasta és una pasta
ecològica de gran qualitat,
produïda artesanament a Moià
És una pasta de km 0, ja que
en un àmbit territorial molt petit
s’aconsegueix fer tot el circuit de
cultiu, transformació, producció i
comercialització de la pasta.
S’utilitzen com a matèria primera
diversos cereals conreats al Moianès
o l’entorn més proper, es mol el
cereal a les instal·lacions de Natureco
a Moià i es transforma al mateix
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és un espai no publicitari
on els productes
referenciats són
seleccionats segons el
criteri del consumidor.
Recomana’ns a
bio@bioecoactual.com
el teu producte preferit

