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

EL COLESTEROL
El colesterol és una substància
grassa (un lípid) present en totes les cèl·lules de l’organisme. És necessari per
al bon funcionament de l’organisme. En
concentracions elevades i en un entorn
d’estrès oxidatiu pot dipositar-se a les
parets de les artèries i implicar més risc
de malaltia cardiovascular.
Intervé en la formació dels àcids biliars, vitals per poder digerir els greixos, i
gràcies al sol es transforma en vitamina
D i participa en la formació de certes hormones, com les de la tiroide i les sexuals.
El fetge elabora la majoria del colesterol.
La resta prové de la reabsorció, a càrrec
de l’intestí, del colesterol present a la bilis i als aliments que mengem.
El colesterol és insoluble als medis
aquosos, això fa que per poder moure’s
amb la sang utilitzi les lipoproteïnes.
Dos són les que ens interessen:
Lipoproteïnes de densitat baixa (LDL).
Transporten el colesterol a les cèl·lules

dels òrgans i teixits. Quan n’hi ha concentracions elevades es diposita a les
parets de les artèries i forma una substància dura i gruixuda anomenada placa
d’ateroma. Amb el pas del temps aquestes plaques fan que les artèries s’engrosseixin i s’estrenyin, fet que dona lloc a
l’ateroesclerosi. Aquest fet implica més
risc de malaltia cardiovascular, per això
es coneix com colesterol dolent.
Lipoproteïnes de densitat alta (HDL).
S’encarreguen de recollir l’excés de colesterol dels òrgans i teixits i transportar-lo
cap al fetge per ser eliminat a través de la
bilis. Aquesta acció prevé l’ateroesclerosi
i per això és conegut com colesterol bo.

Quins són els nivells normals
de colesterol?
L’excés de colesterol no mostra
símptomes evidents i l’única fórmula de
diagnosi és una anàlisi de sang.

Nivell

Colesterol
total

Colesterol
dolent (LDL)

Normal

Menys de
200 mg/dl

Menys de
100 mg/dl

Normal - alt

Entre
200 i 240 mg/dl

De 100 a
160 mg/dl

Alt

Més de
240 mg/dl

Més de
160 mg/dl

Colesterol
bo (HDL)

Homes, més
de 35 mg/dl
Dones, més
de 40 mg/dl

(Aquestes xifres són orientatives, ja que per a cada persona la graduació dels nivells
pot ser diferent per multitud de factors.)
En el cas de nens i adolescents els nivells varien. Es considera normal si és de menys
de 170 mg/dl; normal-alt, entre 170 i 199 mg/dl, i alt, per sobre dels 200 mg/dl.

Principals causes
d’un colesterol alt

Com es poden tractar i prevenir
els nivells alts de colesterol

Herència: la quantitat de colesterol fabricat i la rapidesa amb què som capaços d’eliminar-lo venen, en part, determinades per la genètica.

El canvi d’hàbits, alimentaris i aeròbics,
generalment són suficients per tal de
mantenir un bon nivell de colesterol.

Edat i sexe: a partir dels 20 anys i fins
als 60 o 65 el nivell de colesterol tendeix
a créixer. Generalment els homes el tenen més elevat que les dones abans dels
50, però, a partir de certa edat, amb la
menopausa, la tendència és que les dones el tinguin més elevat que els homes.
Dieta alimentària: la causa principal de
l’augment del colesterol a la sang són les
dietes amb massa greixos saturats, àcids
grassos trans i colesterol. També, les dietes amb un alt índex glucèmic tendeixen
a l’increment del colesterol. Amb aquest
tipus de dieta es necessita cada vegada
més insulina i es produeix una mala metabolització dels hidrats de carboni, que
fa que es guardin en forma de colesterol.
Sobrepès: l’excés de pes tendeix a augmentar el colesterol de les LDL i a disminuir el de les HDL.
Tabac: els fumadors tendeixen a tenir
més colesterol de les LDL.
Diabetis: els diabètics (tipus I i tipus
II) poden tenir uns nivells de colesterol més alts. Els nivells desitjables de
colesterol en diabètics, a més, són més
baixos que en la població general.

Alimentació: es pot aconseguir amb
una dieta equilibrada, sense greixos
saturats i poc colesterol. Ha de ser una
dieta que integri abundants verdures,
fruites, llegums i aliments amb greixos
monoinsaturats i poliinsaturats, com
el peix blau, l’oli d’oliva, les llavors i
la fruita seca.
Deixar de fumar
Exercici aeròbic: realitzar exercici (caminar, carrera suau, ciclisme, natació...)
a una intensitat moderada (al 65 % o
70 % de la freqüència cardíaca màxima)
i d’una forma regular (de tres a cinc sessions setmanals) augmenta el colesterol de les HDL i disminueix el de les LDL.
Complements alimentaris: en el cas
que l’alimentació correcta i l’exercici no
sigui suficient haurem d’ajudar a eliminar el colesterol excessiu amb complements nutricionals.
Rebaixar els nivells d’estrès també és
molt adient per prevenir el colesterol.

ALIMENTACIÓ I COLESTEROL
La dieta alimentària és clau en la prevenció i tractament del
colesterol. Ha de ser una dieta equilibrada, amb abundants verdures, fruites i llegums i s’ha de disminuir el consum de productes rics en greixos saturats, colesterol, àcids grassos trans i
productes amb alts nivells de glucosa.
Es recomana també consumir aliments que ajudin a tenir el fetge net de
toxines perquè pugui funcionar molt millor a l’hora de rebre el colesterol, aliments
que afavoreixin la salut del sistema nerviós —rics en magnesi i vitamines del grup
B— per evitar situacions d’estrès sostingut
i aliments que aportin nutrients antioxidants per evitar que el colesterol s’oxidi.
Es recomana una depuració hepàtica i intestinal com a fase inicial d’una

dieta per al tractament del colesterol.

Aliments que cal evitar
Sucres refinats: augmenten la quantitat
de triglicèrids i les LDL. A més, alliberen
grans quantitats d’insulina. En aquest
apartat podem incloure aliments refinats
com ara el sucre, el pa blanc, l’arròs blanc
o la pasta blanca, que com que són processats són hidrats de ràpida absorció i també
tenen efecte sobre la nostra insulina.

Greixos trans: augmenten els processos oxidatius i inflamatoris, i el greix abdominal; dificulten la sensibilitat a la insulina; fan créixer les LDL i fan disminuir
les HDL, i modifiquen l’estructura de les
LDL transformant-les en petites i denses, molt associades a l’ateroesclerosi.
L’augment del 2 % de l’energia diària
amb greixos trans es relaciona amb un
augment del 23 % dels risc cardiovascular. Es troben sobretot en aliments manufacturats que contenen olis vegetals
parcialment hidrogenats (margarines,
galetes dolces i salades, llaminadures,
barretes de cereals, rebosteria...).
Greixos saturats: cal evitar els greixos
dels làctics (llet sencera, mantega, etc.),
els embotits, la carn vermella (se n’hauria de consumir una vegada a la setmana), l’oli de palma (hauríem de descartar
dins d’aquest grup l’oli de coco quan és
ecològic i d’extracció en fred, que no
provoca augment del colesterol). Cal
evitar, també, menjar aliments fregits.
Alcohol: és recomanable evitar begudes
alcohòliques, sobretot d’alta graduació.
No és el cas del vi negre, com veurem
més avall.

Aliments recomanats
Civada: el consum de civada redueix
les patologies cardiovasculars. Sembla
que els beta-glucans (fibra soluble) en
són els responsables, així com d’altres
fotoquímics. La civada ajuda a regular
els nivells de colesterol, actua com a
antioxidant, antiinflamatòria i conserva
la funció endotelial. És ideal prendre
beguda de civada en comptes de llet de
vaca, ja que ajuda a disminuir el colesterol a la sang.
Fibra: en general, la fibra soluble disminueix els nivells de colesterol amb
diversos mecanismes. A més, una dieta
rica en fibra redueix el risc cardiovas-

cular. Aliments rics en fibra soluble
són: llegums, cereals integrals (civada,
arròs, mill, quinoa, pasta, etc.), algues
agar, llavors de lli, fruita, verdura...
Peix blau: el consum de peix i d’omega-3 (EPA i DHA) redueix el risc de
malalties cardiovasculars (excepte els
accidents cerebrovasculars). L’EPA i el
DHA tenen un important efecte antiinflamatori, redueixen els triglicèrids, la
tendència a la trombosi, regulen la tensió arterial, el ritme cardíac i milloren la
funció vascular.
La recomanació és consumir dues
racions de peix blau a la setmana.
És millor escollir els de mida petita, la sardina, el verat o el seitó,
per evitar la contaminació de metilmercuri. I sempre és recomanable
combinar-los amb algues, perquè
tenen la característica de netejar
alguns d’aquests metalls. Hi ha un
munt de formes de cuinar-los, com
ara: a la sal, a la papillota (les coccions al forn són ideals, ja que l’aire
no és un bon transmissor de calor
i conserven molt bé els greixos saludables), a la planxa (intentant no
coure’ls en excés, no cremar-los
i sempre coure’ls per la part de la
pell), marinats, etc....
Llavors i fruita seca: el consum de
llavors i fruita seca disminueix el risc
cardiovascular. És ideal rentar-les sota
l’aixeta i assecar-les en una paella fins
que quedin ben seques i abans que no
canviïn de color.
Cal destacar-ne les nous: una metanàlisi va demostrar que el consum
de nous disminueix el colesterol total i les LDL. És millor no torrar-les,
ja que podem malmetre’n els greixos saludables. Són ideals per fer
vinagretes si les triturem, i per posar-les a les amanides.
També cal destacar les llavors de xia
i lli, pel seu alt contingut en omega 3.

All: redueix els nivells de colesterol i de
triglicèrids a la sang. A més, el consum
d’all redueix les malalties cardiovasculars. Encara no es coneix què és el responsable d’aquests beneficis. Les seves
propietats cardioprotectores es conserven en coccions lleugeres (el potencial
antioxidant de l’all es manté amb la cocció a 100 ºC durant 20 min).
Vi negre: els polifenols i les petites
quantitats d’etanol tenen un efecte protector de malalties cardiovasculars. Segons els estudis, per a consumidors habituals d’alcohol, se’n recomana màxim
300 ml al dia. I per als que no ho són, es
recomana beure un got de vi diari (150
ml per a homes i 100 ml per a dones ),
però no s’ha d’oblidar que l’alcohol augmenta el risc cardiovascular.

dants. És ideal per cuinar, ja que aguanta
temperatures de fins a 220 ºC sense
malmetre’s. Per conservar-lo és millor no
tenir-lo al costat del foc metre cuinem,
ja que els canvis de temperatura fan que
canviï d’estructura i no resulta tan saludable i tendeix a fer-se malbé abans.
Alvocat: el greix que té és monoinsaturat, preventiu del risc cardiovascular.
Durant anys, ha estat castigat però s’ha
demostrat que és un greix de bona qualitat per a la salut. És un bon substitut de
la mantega en entrepans. Combinat amb
cacau i estèvia podem fer un cremós de
postres vegà ideal per al colesterol.

Fitoesterols i isoflavones: aquests nutrients els podem trobar de forma natural en molts aliments. En el cas de les
isoflavones, en la soja i els seus derivats
Oli d’oliva (verge extra de primera prem- (tofu, tempeh, miso o tamari), i en el
en la fruita seca, llasada
en fred): prevé les malalties cardio- dels1 fitoesterols,
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vasculars per la seva riquesa en antioxi- vors i olis de primera premsada en fred.

Les isoflavones ajuden a fer baixar els
nivells de colesterol per la seva capacitat antioxidant: eviten que el colesterol
de les LDL s’oxidi i quedi enganxat a les
parets dels vasos sanguinis. I pel que
fa als fitoesterols, el seu efecte més
important és que bloquegen l’absorció
de colesterol a l’intestí. Si prenem tofu
o tempeh, és millor fer-lo bullir uns 15
minuts amb una alga perquè sigui més
digestiu (encara que es faci a la planxa).
Altres aliments antiinflamatoris: cúrcuma, té verd, gingebre, magrana, cacau, canyella. Si prenem cúrcuma seca
en pols i la volem absorbir al 100 % és
ideal barrejar-la amb pebre negre, i cal
tenir en compte que és liposoluble, per
tant, la posarem en greixos. El mateix
passa amb el gingebre, si és sec, també
és liposoluble, per tant, el barrejarem
amb greix; si és fresc, el posarem ratllat
al final de la cocció o en infusions. La
canyella, a part d’anar bé per al colesterol és una gran reguladora de sucre,
per tant, és ideal prendre’n al matí si

decidim esmorzar cereals com ara la civada, o amb el cafè.
Vitamina E: disminueix l’oxidació del lípids, evita la formació de la placa d’ateroma, és vasodilatadora i té un lleuger
efecte antiagregant plaquetari. És important que sigui d’origen natural i que
s’acompanyi d’aliments rics en seleni
(nous del Brasil i vitamina C).Trobem la
vitamina E en olis vegetals, olis de llavors premsades en fred, nous, ametlles,
avellanes, pebrot, alvocat i l’api.
Vitamina C: la trobem en fruites com la
llimona, llima, taronja, aranja, maduixa,
mora, pinya, guaiaba, mango, kiwi i papaia, i en verdures com els espinacs, raves, julivert, col, coliflor, bròquil, pebrot
i enciam. Cal recordar que la vitamina C
és hidrosoluble, per tant, si fem bullir la
verdura molta estona es queda dins l’aigua de cocció. És ideal coure la verdura
sempre poc, doncs, per mantenir-ne el
màxim de nutrients.

receptes
VERDURES AL WOK AMB GINGEBRE
I CIVADA
INGREDIENTS
• 1 tofu tallat a daus
• 100 g de carbassó
• 100 g de mongetes verdes
• 100 g de pastanaga
• 50 g de pebrot vermell
• 100 g d’espàrrecs verds
• 100 g de ceba tendra

• 100 g de bleda xinesa
• 100 g d’espinacs
• Gingebre
• Oli de sèsam
• Oli d’oliva verge extra
• Salsa de soja
• Flocs de civada
• Llavors de carbassa

• Llavors de sèsam
• Aigua

Cal passar les verdures per una mica d’oli d’oliva i saltejar-les amb el foc molt fort.
Afegiu-hi primer el tofu (torreu-lo bé), tot seguit, aneu-hi posant cada verdura segons la seva duresa. Reserveu les fulles per al final. Un cop saltejades les verdures
dures, afegiu-hi gingebre ratllat, una mica d’aigua i els flocs de civada. Deixeu-ho
coure dos minuts i afegiu-hi les fulles, les llavors, la salsa de soja i l’oli de sèsam.
Coeu-ho un minut més i ja ho podeu servir.

Temps de preparació: 20 minuts
Comensals: 2 pax

Recepta de Mireia Anglada

CREMA DE CIGRONS AMB XIITAKE
INGREDIENTS
• 150 g de cigrons cuits
• 12 xiitakes
• 2 pastanagues
• 1 porro
• 1/2 ceba tendra
• 1 gra d’all
• 1/2 l de caldo vegetal

• Aigua
• Vinagre de poma
• Oli d’oliva
• Sal
• Pebre
• Comí molt

Agafeu un cassó i afegiu-hi el gra d’all, la ceba, les pastanagues i el porro, tot picat
ben fi. Ofegueu-ho. Condimenteu-ho amb sal, pebre i comí, i afegiu-hi un raig d’oli
d’oliva. Poseu-hi els cigrons i el caldo. Tapeu-ho i deixeu-ho coure uns 20 minuts.
Després coleu el caldo i reserveu-lo.
Tritureu els cigrons amb un petit raig de vinagre. Salpebreu-los i afegiu-hi un raig
d’oli mentre seguiu triturant. Passeu el puré a un cassó, i poseu-hi el caldo anterior
per aconseguir una crema més fina.
Saltegeu els xiitakes i reserveu-los.
Emplateu el puré de cigrons amb els xiitakes.
Amaniu-ho amb un bon raig d’oli d’oliva.

Temps de preparació: 35-40 minuts
Comensals: 4 pax

ALIMENTS ECOLÒGICS I NATURALS

“Cal Valls”

Recepta de Mireia Anglada

AMANIDA DE CONTRASTOS
AMB FRUITA DE TEMPORADA
HORTALISSES
• 200 g de mongetes verdes
• 200 g de xampinyons petits
• 250 g de bròcoli
• 200 g de cirerols pelats i semisecs
• 2 pastanagues tallades a tires
• Vinagre d’umeboshi
VINAGRETA DE FRUITA SECA
• 30 g de pinyons torrats
• 20 g d’avellanes torrades o nous
• 20 g de panses hidratades
• 100 ml de vinagre de poma
• 250 ml d’oli d’oliva verge
• Sal
• Pebre negre del molinet
ACABAT
• Mesclum
• Gerds liofilitzats
• Daus de mango
• Daus de pera
• Grills de taronja pelats
• Vinagreta
• Hortalisses cuites i crues 		
(preparades en el primer apartat)

Temps de preparació: 20 minuts
Comensals: 6 pax

Coeu totes les verdures verdes amb aigua
salada per conservar-ne la clorofil·la. Refredeu-les amb aigua gelada i escorreu-les
amb paper. Reserveu-les a la nevera.
Marineu els xampinyons amb vinagre
d’umeboshi uns minuts.
Poseu-ho tot en un vas de batedora elèctrica, excepte les panses, i tritureu-ho. Rectifiqueu-ho de sal i pebre i reserveu-ho.

Poseu les hortalisses en un bol i amaniu-les
amb la vinagreta.
Col·loqueu en un plat ampli les hortalisses,
intercalant-ne els colors. Poseu les fulles
en un bol, amaniu-les i col·loqueu-les sobre
les hortalisses.
Finalment, repartiu les fruites pel plat.
Recepta de Mireia Anglada

ELS COMPLEMENTS
ALIMENTARIS ADIENTS
Els complements alimentaris són nutrients que poden ajudar en
l’eliminació del colesterol que el nostre cos no elimina. Són recomanables per a aquelles persones que tot i mantenir uns hàbits saludables en la dieta i fer exercici físic tenen problemes per eliminar
el colesterol excedent. També són adients com a tractament inicial
en persones amb alts nivells de colesterol mentre van modificant els
hàbits alimentaris. Els complements també poden ser útils de forma
addicional per mantenir el fetge i els intestins nets i depurats.

All
L’ús de l’all com a planta medicinal es
remunta a fa milers d’anys. Ja era utilitzat per egipcis, grecs i romans. L’all
ha estat utilitzat tradicionalment per al
manteniment del benestar circulatori i
respiratori.
Amb relació a la salut cardiovascular en
destaca la capacitat per reduir el colesterol i per fer baixar la pressió sanguínia. És vasodilatador.
També té una potent capacitat per reduir la congestió de les mucoses i és un
bon expectorant. Té una significativa
activitat antimicrobiana.

Fitoesterol
Els fitoesterols són esterols de les
plantes, és a dir, components naturals
trobats en petites quantitats en fruites,
vegetals, fruita seca, llavors, cereals,
llegums, olis vegetals i altres fonts herbàcies. Alguns dels més representatius
són: beta-sitoesterol, estigmaesterol,
campeesterol i brassicaesterol. Una de
les fonts predilectes per proporcionar
fitoesterols és la soja, que conté tots els
que hem anomenat.

Els complements basats en fitoesterols
assoleixen la disminució del colesterol
a la sang mitjançant la inhibició de l’absorció del colesterol intestinal gràcies
que l’estructura molecular dels èsters
d’esterol és similar a la del colesterol.

Lecitina de soja
La lecitina forma part de les cèl·lules de
les plantes i dels animals. Proporciona
elasticitat a les membranes cel·lulars i
les protegeix dels efectes destructors
dels radicals lliures. Possibilita l’entrada de nutrients a les cèl·lules.
La lecitina és una aliada per a la salut
cardiovascular, ja que afavoreix l’eliminació dels greixos, ajuda a augmentar el colesterol bo i millora la circulació. És rica
en vitamina E, un antioxidant per contrarestar els efectes dels radicals lliures.
Es pot prendre granulada barrejant-la
amb el menjar. Un parell de culleradetes diàries. L’alternativa són les càpsules o les perles.

Llevat vermell d’arròs
Aquest és el principal complement alimentari per prevenir i tractar el colesterol.

El llevat vermell d’arròs es refereix al Monascus purpureus o arròs fermentat amb
l’addició del llevat. Els extractes fets servir
en l’elaboració dels complements alimentaris són fruit d’aquesta fermentació. Des
de fa milers d’anys el fong Monascus purpureus ha sigut utilitzat, principalment a
la Xina i altres indrets de l’Àsia.
El principi actiu fonamental del llevat
vermell d’arròs en el control i manteniment dels nivells normals del colesterol és la monacolina K. Tot i això, no
cal oblidar que el llevat vermell d’arròs
actua gràcies a la sinergia dels seus
principis, és a dir, a la suma de les seves
monacolines més la resta de principis
que conté, com són els esterols i els
àcids grassos monoinsaturats. Aquesta
sinergia és més efectiva que l’aïllament
de la monacolina K i, a més, redueix
els efectes secundaris que poden tenir
alguns medicaments específics dissenyats exclusivament amb monacolina K.

Molts complements incorporen coenzim
Q10 per evitar l’efecte secundari de la
seva disminució en els tractaments amb
llevat vermell d’arròs. El Q10 és un antioxidant produït naturalment al cos que
té un paper clau en la producció d’energia cel·lular i protegeix contra els radicals lliures. S’ha de tenir en compte que
les persones afectades amb dolor muscular induït per les estatines no haurien
d’utilitzar el llevat vermell d’arròs. Tampoc és recomanable per a persones amb
trastorns hepàtics, ni s’ha de combinar
amb medicaments hipolipemiants. Durant l’embaràs no s’hauria d’utilitzar.

Omega-3, complements d’origen
animal i d’origen vegetal
Pel que fa als àcids grassos omega-3, i
en concret l’EPA i el DHA, hi ha evidències científiques sobre els seus efectes

en la prevenció de malalties cardiovasculars. Una de les millors fonts d’omega-3 són els peixos blaus de mida petita
(sardines, verats i seitons).
S’han desenvolupat versions concentrades d’oli de peix que assoleixen una potència d’aproximadament un 60 % d’omega-3.
En aquestes versions concentrades 1.200
mg d’oli poden aportar 360 mg d’EPA, 240
mg de DHA i altres àcids grassos omega-3.
En el context del sistema cardiovascular
són útils perquè abaixen el colesterol de
les LDL, redueixen el nivell de triglicèrids i la coagulació excessiva, inhibeixen
la formació de dipòsits a les artèries i
abaixen la tensió arterial.
Si es consumeix un complement d’omega-3 és important que incorpori vitamina E, per evitar l’oxidació d’aquests
àcids grassos poliinsaturats.
Per a persones que no mengen peix la
millor forma d’incorporar l’omega-3 és
a través de les llavors. Les llavors de xia,
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originàries de l’Amèrica central, contenen
el percentatge més elevat conegut d’àcid
gras alfa-linolènic de la família dels omega-3. Hi ha complements basats en l’oli de
xia de primera premsada en fred per facilitar l’aportació de l’omega-3 necessari.

Policosanols
És un producte natural derivat de la capa
de la cera de canya de sucre que s’ha demostrat efectiu per disminuir el colesterol a la sang. Disminueix el colesterol de
les LDL i augmenta el de les HDL.

Complements per protegir i
netejar el fetge: card marià,
carxofera i cúrcuma
És important mantenir el fetge net per
controlar els nivells de colesterol en sang.
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Els complements alimentaris no s’han d’utilitzar com a substituts d’una dieta equilibrada i variada i un estil de vida saludable.

TR IA S E M P R E E L M I LLO R
De venda en establiments especialitzats
Els complements alimentosos no s’han de prendre com a substituts
d’una dieta equilibrada i variada i d’un estil de vida saludable.

