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Producte de la setmana:

LLET I IOGURTS DE LA GRANJA LA SELVATANA

A la Cooperativa podeu trobar la llet en format 1l i el iogurt en format 0,5kg, 
1kg i 3,5kg. Veure apartat de comanda setmanal, làctics2.

Breu descripció

La llet i el iogurt de La Selvatana contenen greixos omega3 (essencials i molt 
beneficiosos per a la salut) en un 70% més que la llet convencional. 

L’herba fresca de pastura aporta vitamines i minerals i la tranquil·litat i bona 
alimentació fan que la llet fresca sigui d’alta qualitat. 

Les vaques són munyides 2 cops al dia amb alta tecnologia i amb les màximes 
mesures higièniques. 

Posteriorment la llet es pasteuritza a 76o durant 15 segons per matar tots els 
bacteris sense modificar- ne l'estructura molecular. La llet que ens arriba és del 
dia abans. Totalment fresca! 

Per  tot  això  la  llet  obtinguda  és  de  màxima  qualitat  d'acord  a  l'ALLIC 
(Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya). 

Característiques del productor 

La Selvatana és una granja ubicada al poble de Campllong (Girona) i regentada 
per l'Anna i l’Alfonso, qui es dediquen a la producció de llet i iogurt ecològics 
mitjançant l’empresa familiar fundada pels seus avis (Frisllet). 

La granja posseeix una finca on creix i es conrea el farratge que alimenta les 
150 vaques frisones, de les quals 70 són per munyir i pasten en llibertat. La 

1



terra es conrea de manera molt natural, amb maquinària petita. 

Els prats de pastura acullen poques vaques per hectàrea per no sobre explotar-
los.  Tampoc  s'utilitzen  adobs  sintètics  ni  pesticides  químics  per  conrear  el 
farratge i el pinso que es compra (25% de l'alimentació) també és ecològic i de 
cultius catalans (ordi i blat de moro). 

Aquesta manera de produir i una escrupolosa higiene evita que els animals es 
posin  malalts  amb  freqüència,  i  els  permet  desenvolupar  defenses 
immunològiques,  a  diferència  del  que  passa  en  una  producció  intensiva  i 
industrial.  Quan es  produeix  alguna infecció,  es  recorre  a  la  fitoteràpia  i  si 
aquesta és ineficaç s’utilitzen antibiòtics sota control veterinari (amb un límit 
de dos cops l’any). En aquests casos, la Selvatana no comercialitza la llet dels 
animals tractats durant un període de temps el doble de l'indicat per evitar la 
contaminació per antibiòtic. 

Per saber-ne més:

http://granjalaselvatana.blogspot.com.es/2010/08/benvinguts-la-granja-la-
selvatana.html

https://www.facebook.com/pages/Granja-la-selvatana/118981754821270

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.a74a6687483d92edc9877a
10b0c0e1a0/?
vgnextoid=c03cd5b95a9e7110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel
=c03cd5b95a9e7110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&conte
ntid=dadcc35ef2d7c210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=es_ES

2

http://granjalaselvatana.blogspot.com.es/2010/08/benvinguts-la-granja-la-selvatana.html
http://granjalaselvatana.blogspot.com.es/2010/08/benvinguts-la-granja-la-selvatana.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.a74a6687483d92edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=c03cd5b95a9e7110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c03cd5b95a9e7110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=dadcc35ef2d7c210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.a74a6687483d92edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=c03cd5b95a9e7110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c03cd5b95a9e7110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=dadcc35ef2d7c210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.a74a6687483d92edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=c03cd5b95a9e7110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c03cd5b95a9e7110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=dadcc35ef2d7c210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=es_ES
https://www.facebook.com/pages/Granja-la-selvatana/118981754821270

