
Fulletó de distribució en exclusiva a les botigues associades
a la central de compres i serveis Bioconsum.

ALBLAT
ALTERNATIVES

TRADICIONAL
(per millorar el benestar digestiu)



Els complements alimentosos no s’han de prendre com a substituts 
d’una dieta equilibrada i variada i d’un estil de vida saludable.

De venda en establiments especialitzats

TRIA SEMPRE EL MILLOR

       Combinació
d'enzims digestius

i plantes
  de suport

Enzims actius
específics en la

       digestió de
 greixos i proteïnes

Quatre cepes
registrades:

BB-12®, LA-5®,
LCASEI 431®, LGG®



Durant els últims anys han augmentat molt les al·lèrgies, 
les intoleràncies i la hipersensibilitat al blat. Això és degut a 
la proteïna que conté aquest cereal (gliadina alfa). Per això 
volem ensenyar-vos alternatives, amb gluten o sense, per 
poder gaudir d’altres cereals en la nostra dieta. Variar els 
nostres menús utilitzant diferents cereals l’enriquirà nutri-
cionalment i millorarà el nostre benestar digestiu.

Una primera recomanació és prendre sempre cereals in-
tegrals, perquè aporten més fibra, vitamines i minerals que 
els refinats. Els cereals integrals són de digestió més fàcil 
i són més beneficiosos per al trànsit intestinal. Han de ser 
ecològics, ja que així ens assegurem que no tenen additius 
ni altres productes que també ens poden causar una reacció 
adversa. 

Podem classificar els cereals amb què podem substituir el 
blat en tres grans famílies:
a) Cereals amb gluten: espelta, kamut, sègol, ordi, tritordeum i civada
b) Cereals sense gluten: arròs, mill, blat de moro, tef i fònio
c) Pseudocereals sense gluten: amarant, fajol i quinoa

Aquests productes alternatius al blat els podem trobar en 
molts tipus de productes, com poden ser: farines, pasta, pa i al-
tres productes de fleca, galetes, brioixeria, begudes vegetals, 
cremes per cuinar, seitan, hamburgueses vegetals i d’altres.



ESPELTA
L’espelta és una subespècie del blat 
que no ha estat mai modificada genèti-
cament. El seu origen se situa fa 7.000 
anys a la zona de l’Iran. A l’edat mitjana 
el pa d’espelta era el que menjaven les 
classes més riques. Durant el segle XIX 
la seva producció va minvar molt pel 
seu baix rendiment.

Propietats i beneficis
L’espelta és un tipus de blat més digestiu 
i menys al·lergen que el blat tradicional. 
Aporta més quantitat de carbohidrats, 
fibra i proteïnes. Aporta vuit aminoàcids 
essencials. En destaca la presència de 
vitamina B1 i B2 i de minerals com el po-
tassi, el magnesi i el zinc. 

L’espelta ajuda a regular el trànsit 
intestinal, no conté colesterol i estimu-
la el sistema immunitari. És més pobre 
en gluten que altres blats.

Com la podem cuinar
És millor incorporar-la com a farina, ja 
que n’és la forma més digestible. Per cui-
nar-ne el gra la deixarem en remull tota 
una nit i la farem bullir amb quatre mesu-
res d’aigua per una d’espelta. Trigarà en-
tre 1 i 1.30 hores en una olla convencional 
tapada, o bé uns 25 minuts en una olla de 
pressió. Un cop bullida és ideal per po-
sar-la en estofats o per acompanyar pro-
teïna a la planxa, tant animal com vegetal.

KAMUT
És el blat més antic que es coneix, per 
tant, no és un híbrid i no produeix al·lèr-
gies com el blat actual. Es va popularit-
zar a final dels vuitanta. 

Propietats i beneficis
El kamut no té gaire fibra, ja que és un gra 
de pell molt fina. Té una proporció d’aigua 
més baixa que el blat convencional i és 
més ric en minerals i vitamines del grup 
B. Això li dona un gust més ric i saborós i 
alhora en millora la digestibilitat.

Té un gran efecte antioxidant gràci-
es a l’aportació de seleni i de vitamina 
E (30 % més que en el blat comú). És 
important menjar-ne en casos de pro-
blemes cardiovasculars, ja que ajuda a 
evitar l’oxidació del colesterol.

Com el podem cuinar
El kamut, gràcies a la seva pell fina, 
també el podem cuinar com si fos arròs 
integral (bullir-lo 50 minuts amb dues 
parts d’aigua per una de blat kamut). 

SÈGOL
El sègol és un cereal amb molta fibra 
i poc refinat. La seva farina, molt uti-
litzada en països del centre i del nord 
d’Europa, té un baix contingut en gluten 
en comparació amb el blat. 

Propietats i beneficis
Una de les principals propietats del sè-
gol és que aporta molta fibra. És un ce-
real ric en ferro, minerals antioxidants i 
pobre en greixos.

Com el podem cuinar
La forma més habitual d’utilitzar-lo és 
per fer pa o productes de fleca. El pa de 
sègol dura més que el pa fet amb farina 
de blat.

Per fer pa amb farina de sègol se sol 
barrejar amb altres farines que aporten 
més gluten (blat, espelta o kamut). Així, 

CEREALS AMB GLÚTEN



la massa queda més lligada. També es 
poden fer pans que siguin elaborats 
amb farina de sègol al 100 %, i s’acon-
segueix un pa molt dens, amb un gust 
molt fort i poc esponjós.

ORDI
L’ordi és el primer cereal que va ser 
cultivat per l’ésser humà. Des de temps 
molt antics va començar a utilitzar-se 
per elaborar cervesa. 

Propietats i beneficis
És ideal per a gent que pateix molt 
d’estrès o amb fatiga nerviosa, ja que 
és molt ric en vitamines del grup B i en 
minerals com el fòsfor, el potassi, el 
calci i el magnesi. Prevé les càries, ja 
que és ric en fluor. També és adient per 
les alteracions hormonals de la dona 
pel seu contingut en isoflavones. 

Com el podem cuinar
Per fer-ne pa s’ha de barrejar amb altres 
farines perquè té poc gluten. És molt 
saciant i es conserva molt de temps.

Es pot prendre en gra (com l’arròs). 
El deixarem tota la nit en remull i des-
prés posarem tres proporcions d’aigua 
per una d’ordi i el cuinarem 1.30 hores 
en foc convencional o 25 minuts en una 
olla de pressió. 

TRITORDEUM
El tritordeum és un nou cereal cultivat 
de manera natural, fruit de la combina-
ció d’un blat dur (triticum durum) i un 
ordi silvestre.

Propietats i beneficis
El tritordeum és més digestible que el 
blat, a causa que té menys contingut en 
gliadines.



Conté àcid oleic, un àcid gras in-
saturat de la sèrie dels omega-9, que 
destaca per la seva funció protectora de 
la salut cardiovascular. Conté fins a un 
30 % més de fibra que el blat. A més, la 
seva riquesa en fructans facilita el tràn-
sit intestinal, augmenta la sensació de 
sacietat i afavoreix l’equilibri de la flora 
intestinal pel seu efecte prebiòtic.

Com el podem cuinar
Es pot substituir en qualsevol recepta per 
la farina de blat. Hi aporta una tonalitat 
més groguenca perquè conté luteïna i és 
una mica més dolç i agradable al paladar.

CIVADA O AVENA
La civada ha estat el cereal per excel-
lència de pobles vigorosos i forts, com 
els escocesos o els irlandesos, que l’han 
pres en forma de porridge per esmorzar. 

Avui en dia també es pot trobar civada 
sense gluten si els camps on s’ha cultivat 
són lliures de contaminació encreuada per 
altres cereals. Se n’ha de revisar bé l’eti-
quetatge per garantir que és sense gluten. 

Propietats i beneficis
La civada és un cereal energètic, molt 
nutritiu, ric en àcids grassos essencials 
i en aminoàcids. Conté molts minerals, 
com el zinc, el calci, el ferro i el iode, i 
és un dels cereals que té més sílice, per 
això serveix per renovar els ossos i el tei-
xit connectiu. Ajuda a regular els nivells 
de colesterol. És rica en fòsfor i conté 
set dels nou aminoàcids essencials. 
També té greixos de bona qualitat i vita-
mines B i E, entre d’altres. Protegeix l’in-
testí amb substàncies mucilaginoses, 
enriqueix la flora i regula el pes. Millora 
l’estat general de la pell i dels cabells.

Com la podem cuinar
En flocs és ideal per esmorzar, a l’estil 
dels porridges, o per espessir salses 
o cremes. Per fer-lo per esmorzar és 
aconsellable deixar-la en remull en el lí-
quid que utilitzarem (begudes vegetals, 
brous, etc...) o fer-la bullir uns 5 minuts. 
Així n’aprofitarem millor les propietats. 
Es pot cuinar en gra; s’ha de coure entre 
45 minuts i 1 hora.

ARRÒS
És, juntament amb el blat, l’aliment més 
consumit. No es coneixen intoleràncies 
a l’arròs. L’arròs integral conserva la 
closca original, on es localitzen més 
del doble de les propietats nutricionals. 
N’hi ha moltes varietats i procedències.

Propietats i beneficis
Els arrossos integrals són rics en vita-
mines del grup B, potassi, fòsfor, mag-
nesi i fibra. S’ha d’anar en compte amb 
l’arròs blanc perquè fa pujar la glucosa 
a la sang de forma més ràpida.

En general, és un cereal que equi-
libra i calma el sistema nerviós; ajuda 

Aquests cereals són sense gluten. Cal tenir en compte que els 
productes envasats poden contenir traces de gluten ja que han 
estat envasats en processos en què es treballa també amb al-
tres productes amb gluten.

CEREALS SENSE GLÚTEN
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especialment en èpoques d’ansietat i de 
màxima concentració. A més, és la base 
de moltes dietes depuratives i curatives 
segons la medicina tradicional xinesa.

Com el podem cuinar
Les farines d’aquest cereal són particu-
larment útils en fleques i pastisseria. 
Amb un gust molt neutre, són ideals per 
complementar farines com la de fajol, 
hi aporten esponjositat i lleugeresa i 
s’inflen amb molta facilitat. 

Per cuinar el gra integral hem de po-
sar l’arròs a bullir amb l’aigua i, un cop 
arrenca a bullir, calen uns 40 minuts 
amb el recipient tancat hermèticament 
(dues parts d’aigua per una d’arròs).

MILL
És un cereal de grans petits i de color 
groc. És originari de l’Índia, però molt 

cultivat a l’antiga Unió Soviètica, la 
Xina i l’Àfrica occidental, on forma part 
de la dieta bàsica. 

Propietats i beneficis
És excepcionalment ric en ferro, i es reco-
mana en casos de debilitat física, fatiga, 
anèmia, astènia, falta d’ànim i menstrua-
cions abundants. Afavoreix la regenera-
ció cel·lular i es considera excel·lent per 
enfortir la salut de la pell, els cabells, les 
ungles i les dents. Per l’alt contingut en 
magnesi, el mill es considera un cereal 
molt apropiat per als esportistes. També 
és ric en silici, que estimula la contracció 
i evita la distensió del còlon. És un cereal 
de fàcil digestió i és alcalinitzant.

Com el podem cuinar
En gra el podem coure amb diferents 
proporcions d’aigua per aconseguir dife-
rents resultats: per fer-ne croquetes no-



més cal una proporció de mill per dues 
i mitja d’aigua, per fer una crema hem 
d’augmentar la proporció a cinc d’aigua 
i per fer cuscús amb dues d’aigua ja fem.

BLAT DE MORO
Els inques el consideraven un aliment 
sagrat pels seus nutrients i les seves 
propietats. Va ser introduït a Europa al 
segle XVI. És un cereal que s’ha utilitzat 
molt com a substitut del gluten. 

Propietats i beneficis
Com la majoria de cereals, destaca per la 
seva quantitat i qualitat d’hidrats de car-
boni. Com que és un cereal pelat, no apor-
ta grans quantitats de vitamines, però sí de 
minerals com el fòsfor, el potassi i el mag-
nesi. La seva aportació en fibra afavoreix 
la digestió i redueix el colesterol. El blat de 
moro ens ofereix l’antioxidant betacarotè. 

Com el podem cuinar
La seva farina és ideal per fer una gran 
varietat de receptes sense gluten, com 
ara pans, pasta, pastissos, galetes, etc. 
Si volem esponjositat a les masses, és 
ideal canviar una part de farina per 
midó de blat de moro, i ens quedarà 
molt més suau i esponjosa.

FÒNIO I TEF
Tant el tef com el fònio són cereals molt 
petits. Per aquest motiu sempre es fan 
servir integrals, característica que n’in-
crementa l’aportació nutricional, per-
què així es consumeix el midó amb el 
germen i el segó. 

Propietats i beneficis
Tradicionalment se’n fan servir els 
grans fermentats, fet que en potencia 
les qualitats nutricionals i la digestibi-
litat. Tenen moltes vitamines i micro-
nutrients, entre els quals destaquen el 
ferro i el calci, encara que també conte-
nen quantitats importants de magnesi, 
manganès i potassi.

Com el podem cuinar
Aquests cereals aporten moltíssima 
elasticitat a les preparacions, cosa poc 
habitual en els cereals sense gluten. 
Les seves farines són ideals per subs-
tituir la farina de blat en preparacions 
com ara croquetes, beixamel, pasta 
fresca, etc., en què s’obtenen resultats 
increïbles, ja que sembla que tinguin 
gluten sense tenir-ne.

QUINOA
El seu origen el trobem als Andes. La 
quinoa en realitat és una nou petita, 
per tant, en sentit estricte és una frui-

ta seca. N’hi ha moltíssimes varietats 
i la més apreciada és la quinoa reial, a 
causa de la seva mida (és gran), el color 
(uniforme) i el gust (delicat).

Considerem pseudocereals algunes espècies vegetals que, tot i 
no pertànyer a la família de les gramínies, els usem com un cere-
al pel seu alt contingut en midó. 

PSEUDOCEREALS SENSE GLÚTEN



Propietats i beneficis
La quinoa és un dels vegetals més com-
plets que ens podem prendre, ja que 
té nou aminoàcids essencials, a més 
d’oferir proteïnes, fibra, carbohidrats i 
greixos saludables al nostre cos. A cau-
sa del seu contingut en àcids grassos 
saludables, com l’omega-3 i l’omega-6, 
la quinoa ens ajuda a mantenir la nostra 
salut cardiovascular. És una excel·lent 
font d’energia i és molt digestiva.

Com la podem cuinar
El gra el podem introduir en moltes re-
ceptes (tabules, sopes, croquetes, pae-
lles, etc.). El gra de la quinoa l’hem de 
rentar prèviament. Tot seguit el podem 
torrar en sec durant 3 o 4 minuts, això 
en potenciarà el gust. L’hem de posar 
a bullir amb dues mesures d’aigua per 
una mesura de quinoa, bullir-lo 5 mi-
nuts a foc mitjà, abaixar el foc, tapar 
l’olla i deixar-lo coure de 15 a 20 minuts. 
Un cop s’ha evaporat l’aigua apaguem 
el foc i el deixem reposar 5 minuts.

FAJOL
També és conegut com blat negre. A par-
tir dels anys vuitanta el conreu del fajol 
per a consum humà va ressorgir. Utilit-
zat tradicionalment per fer farinetes, és 
especialment famós l’ús que se’n fa a la 
Bretanya per fer creps amb acompanya-
ments salats que anomenen galettes.

Propietats i beneficis
Conté les proteïnes de més valor biolò-
gic del regne vegetal, riques en aminoà-
cids essencials. Pel que fa als minerals, 
destaca pel seu contingut en magnesi, 
zinc, fòsfor i potassi. El seu gra conté 
en petites quantitats un glucòsid que 
retarda la sensació de la gana.

Com el podem cuinar
La seva cocció és d’uns 10 o 15 minuts. És 

ideal per elaborar creps, deixant el cereal 
tota la nit en remull i triturant-lo l’endemà. 
Quan es tritura hi podem afegir una mica 
de beguda vegetal i aconseguirem una 
massa espectacular sense ou ni farina.

La farina és molt elàstica i permet 
fer moltíssimes preparacions semblants 
a les de blat. És ideal per lligar salses, 
fer croquetes, cremes, beixamels o 
qualsevol massa de fleca. És una farina 
molt densa, però, per tant, és aconsella-
ble barrejar-la amb d’altres, com ara la 
d’arròs, que ens permet esponjositat i 
rebaixa el gust del fajol. 

AMARANT
És d’origen asteca. Expliquen que els 
guerrers asteques en menjaven i els pro-
porcionava una resistència física enorme.

Propietats i beneficis
És ric en aminoàcids, especialment, me-
tionina i lisina, que no trobem a la resta 
de cereals. Aporta fibra, vitamina A i C i 
conté el doble de calci que la llet. També 
és ric en silici i magnesi, minerals im-
prescindibles per fixar el calci als ossos. 
És ric en àcids grassos, beneficiosos so-
bre el cor i els vasos sanguinis.

Com el podem cuinar
El granet és una mica complicat de cou-
re, perquè té molt mucílag i tendeix a 
enganxar-se en la cocció. És ideal per 
ser consumit en sopes o acompanyat 
amb altres cereals com l’arròs.

Depenent de la quantitat d’aigua 
podem fer des d’un cereal com una base 
de galeta (una proporció de cereal amb 
dues d’aigua, i ho deixem refredar en un 
motlle, un cop fred el podem tallar), o si 
hi posem més aigua tindrem una sopa 
un punt gelatinosa. Si en fem servir la 
farina és ideal per donar consistència a 
la llet o begudes vegetals i fer begudes 
amb més densitat a la boca.



SENSEGLUTEN

receptes
PASTA FRESCA D’ARRÒS I FAJOL

Recepta cedida per Mireia Anglada

INGREDIENTS
- 260 g de farina d’arròs blanc o semiintegral
- 60 g de farina de fajol
- 1 pessic de sal
- 4 ous
- 3 cullerades soperes d’oli d‘oliva

Barregeu les farines i la sal. Incorporeu-hi els ous i l’oli.
Feu una bola amb la massa, tapeu-la amb paper de plàstic transparent i poseu-la a la 
nevera mitja hora. Després, traieu-la i dividiu-la en 4 porcions.
Si treballeu la pasta amb màquina, passeu-la diverses vegades per la laminadora en 
la posició més llarga, i plegueu-la dues vegades o tres sobre si mateixa entre passada 
i passada, i feu el mateix amb la ranura següent. Feu les tallarines (tagliatelle). 
Si no disposeu de màquina, aplaneu cada porció tant com pugueu i talleu-la en forma 
de tallarines. Enfarineu-les lleugerament i reserveu-les. 
Per a la cocció, poseu aigua i sal en una olla gran i porteu-la al punt d’ebullició. 
Poseu la pasta a l’aigua, durant tres o quatre minuts, fins que comenci a sortir a la 
superfície. Escorreu-la i serviu-la de seguida.

Temps de preparació: 45 minuts
Comensals: 6 pax



SENSELACTOSA
PASTA INTEGRAL D’ESPELTA
AMB PESTO 

Recepta cedida per Mireia Anglada

INGREDIENTS
- Pasta integral d’espelta
- Sal marina

PESTO
- 1/2 tassa d’alfàbrega fresca
- 1/2 tassa de julivert (tot picat fi, 

retirar-ne primer els troncs durs)

- 1/2 gra d’all picat fi
- 1 cullerada sopera d’oli d’oliva
- 1/2 cullerada petita de pasta 

d’umeboshi
- 2 cullerades soperes de miso blanc
- 1/2 tassa d’ametlla en pols

“Bonapasta és una pasta ecològica de gran qualitat, produïda artesanalment a Moià.
És una pasta de km 0, ja que en un àmbit territorial molt petit, s’aconsegueix fer tot el circuit de 
conreu, transformació, producció i comercialització de la pasta.”

Elaboreu el pesto triturant els ingredients de la recepta. Reserveu-lo. Ha de quedar 
un punt salat, ja que en barrejar-lo posteriorment amb la pasta el gust es rebaixa. 
Feu la pasta al dente amb aigua i sal. Heu d’omplir l’olla amb molta aigua i esperar 
que bulli amb força, necessiteu molta temperatura i força aigua perquè la pasta es 
cogui en el mínim temps possible i quedi al punt. Per tenir un punt de cocció de re-
ferència (tot i que cadascú tingui les seves preferències), l’ideal és que noteu certa 
duresa en mossegar-la o tallar-la i que es vegi l’interior una mica més fosc. És impor-
tant que afegiu sal a l’aigua, uns 15 g per litre, per evitar que el midó es desprengui 
amb facilitat, ja que és important perquè la pasta agafi bé la salsa.
Un cop cuita, barregeu la pasta i el pesto de seguida i serviu-ho.

Temps de preparació: 15 minuts
Comensals: 150 g. de pasta per persona



PAELLA DE QUINOA REAL

Recepta cedida per Mireia Anglada

INGREDIENTS
- 1 tassa de quinoa real
- Caldo de verdures o pollastre
- 1 ceba tallada a dauets
- 1 gra d’all
- 250 g de tomàquet natural triturat
- 1 grapat de bolets saltats amb oli prè-

viament

- 1/4 paquet de tofu 
  fumat tallat a daus mitjans 
- Oli d’oliva, sal marina
- Cúrcuma
- Llorer 
- Salsa de soja

Netegeu  la quinoa, escorreu-la i col·loqueu en una cassola. Torreu-la durant uns minuts.
Afegiu 1 tassa i 1/4 de caldo, cúrcuma al vostre gust i un pessic de sal marina a la 
quinoa. Tapeu-ho i espereu que bulli. Quan comenci a fer-ho, deixeu-ho a foc lent 
uns 15 minuts. Retireu-ho del foc i deixeu-ho tapat 5 minuts perquè el vapor ho acabi 
de coure. No hi ha cap problema si queda algun gra sense obrir, ja que s’acabarà de 
coure a la paella. 
Feu els daus de tofu a la planxa, afegiu-hi unes gotes de salsa de soja al final.
Agafeu una paella i afegiu-hi l’oli, la ceba i un pessic de sal. Quan la ceba estigui 
translúcida afegiu-hi l’all, removeu-ho i poseu-hi el tomàquet triturat. Treballeu-ho 
fins que sigui de color marró (quan hagi perdut tota l’agua i estigui caramelitzat). 
Afegiu-hi els bolets saltats i el tofu fumat. 
Afegiu a la paella la quinoa i una mica de caldo calent per barrejar els gustos i que el 
cereal s’acabi de coure. Serviu-ho calent. 

Temps de preparació: 35 minuts
Comensals: Una tassa seria per a 2 persones

SENSEGLUTEN



AJUDES DIGESTIVES A TRAVÉS 
DELS COMPLEMENTS ALIMENTARIS 
L’estil de vida actual fa que un dels sistemes més afectats del 
nostre cos sigui el digestiu. La digestió, l’absorció i l’eliminació 
són de les funcions fisiològiques que han de funcionar correc-
tament més importants de l’organisme. Són vitals per poder 
mantenir una salut òptima.

Els factors que poden afectar negativament la digestió són: l’es-
très, l’envelliment, una dieta inadequada, l’ús d’antiàcids, anti-
biòtics i altres fàrmacs. Una digestió inadequada pot provocar 
molts símptomes, com gasos, inflor, indigestió, estrenyiment, 
diarrea, còlon irritable i reaccions d’intoleràncies alimentàries.

Alguns complements alimentaris ens poden ajudar a millorar 
la situació, sempre amb un estil de vida saludable. La dieta, 
rebaixar l’estrès i l’exercici físic en són la clau. 

Enzims
Els enzims digestius són els respon-
sables de descompondre els aliments 
ingerits en les seves respectives mo-
lècules. Així podran ser absorbides a 
l’intestí prim. La desintegració eficient 
dels aliments és fonamental per allibe-
rar els nutrients vitals. Hi ha més de 20 
tipus d’enzims diferents que es formen 
a les cèl·lules de la boca, estómac, pàn-
crees i intestí prim.

Si la producció d’enzims no és su-
ficient tenim un problema d’assimi-
lació de nutrients. I, d’altra banda, els 
aliments que només es digereixen par-
cialment són fermentats pels bacteris 
i també entren en processos de putre-
facció. Aquest fet fa que tinguem gasos, 
inflor, pesadesa, malestar i acumulació 
de productes tòxics. Aquesta carència 

també s’associa a problemes de fatiga, 
pell, dolors musculars i articulars i al-
lèrgies alimentàries.

En la nostra dieta hi ha aliments 
que són font d’enzims digestius. En 
especial, les hortalisses, els germinats 
i alguns aliments fermentats, com el 
miso i les fruites fresques consumides 
crues. Quan es produeix una carència es 
pot recórrer a preparats especials.

Els preparats enzimàtics normal-
ment inclouen enzims digestius prote-
olítics com la bromelina i la papaïna, 
que són extrets de la pinya i de la pa-
paia. També hi ha preparats de lactasa, 
que permet descompondre la lactosa, 
i d’altres que incorporen altres enzims 
produïts al pàncrees. Des de fa molt 
poc també hi ha preparats d’enzims 
que ajuden a descompondre el gluten, 
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acció que afavoreix la seva digestió en 
aquelles persones que en tenen into-
lerància (no és adequat per a persones 
celíaques).

Aloe vera
Aquesta planta té diferents propietats 
que han fet que tradicionalment s’hagi 
utilitzat per al benestar digestiu. Els 
articles científics suggereixen que pot 
millorar la digestió de les proteïnes i 
facilitar-ne l’absorció. També diuen que 
ajuda a regular la pepsina i que redueix 
la producció d’àcid clorhídric, útil en 
casos d’úlceres digestives.

Un dels seus principis actius, l’aloï-
na, que es troba a la fulla de l’àloe, ac-
tua com a tònic en el sistema digestiu i 
augmenta les secrecions del còlon i les 
contraccions peristàltiques. És un bon 
regulador del tracte intestinal.

Cúrcuma 
La cúrcuma és una planta que tradici-
onalment s’ha utilitzat en la medicina 
aiurvèdica de l’Índia i la medicina tradi-
cional xinesa. El rizoma de la cúrcuma 
triturat s’utilitza com a espècie i colo-
rant a la cuina.

La cúrcuma té propietats digestives, 
entre d’altres. En especial ajuda en casos 
de flatulència, estómac inflat i acidesa. 
És un tònic estomacal que estimula les 
segregacions digestives i facilita la diges-
tió. També té propietats de protecció del 
fetge i propietats antiinflamatòries im-
portants. Per millorar la seva absorció es 
recomana barrejar-la amb pebre negre.

Probiòtics
En el nostre aparell digestiu hi viuen 
unes 400 espècies de bacteris. Algunes 
són beneficioses per a l’aparell i d’altres, 
patògenes. Les beneficioses, mitjançant 



la producció d’àcid acètic, làctic i fòrmic, 
abaixen el pH de l’intestí gruixut i limi-
ten, d’aquesta manera, el creixement 
dels bacteris patògens. El nostre nivell 
de salut depèn de les condicions dels 
nostres bacteris beneficiosos. Aquests 
bacteris viuen en simbiosi amb el nostre 
intestí en un delicat equilibri, que es pot 
veure afectat per l’alimentació, l’estrès, 
les malalties o alguns medicaments.

En general els beneficis dels probi-
òtics estan centrats a millorar la salut 
intestinal i la funció immunitària. Els 
beneficis concrets i específics, però, 
depenen de cada gènere i espècie i, fins 
i tot, de cada soca.

Aquests bacteris també milloren la 
nostra situació nutricional perquè aju-
den a digerir el menjar i produeixen vi-
tamines essencials. 

Els anomenem probiòtics perquè 
donen suport i intensifiquen la vida, la 

nostra i la seva, en contrast amb l’activi-
tat «antivida» dels antibiòtics, que eli-
minen indiscriminadament els bacteris. 

Els prebiòtics són compostos que 
no podem digerir, però que són nutri-
ents per als bacteris del nostre intestí. 
Els més coneguts són la inulina i els 
fructooligosacàrids (FOS). 

ALTRES PLANTES
Altres plantes que s’han utilitzat tradi-
cionalment per al benestar digestiu són 
la camamilla, el gingebre, el romaní, 
l’orenga i la clorel·la.
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