
PETITES IDEES 15_BOLET BEN FET
PRODUCTE DE LA SETMANA: XITAKEE

Per tal de fer la comanda, heu d'anar a Comanda setmanal-->Làctics-2

Dins d'aquest apartat de productes trobareu:

• Xitakee (3,78€/bosseta de 200g.)

• Xitakee de 2a cat. (7,65€/kg).

El  Xitakee  més  valorat  és  el  de  mida  més  petita.  Quan  parlem  de  
Xitakee  de  2a  és  el  que  no  assegura  que  tots  els  bolets  són  de  la  
mida més petita, però hi ha setmanes que sí. 

Presentació

Bolet  Ben Fet  forma part  del  Grup Cooperatiu  TEB, que té com a missió la 
inserció social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual. La nostra 
experiència  es  basa  en  la  confiança  en  la  capacitat  de  creixement  de  les 
persones. En els 45 anys de trajectòria del Grup Cooperatiu TEB, s’han creat 
600 llocs de treball, 450 dels quals corresponen a persones amb discapacitat 
intel·lectual.

Per  això,  els  bolets  de Bolet  Ben Fet  són els  fills  d’una petita gran família. 
Cuidats amb cura des d’abans que els primers micelis apareguin, són tractats 
amb la professionalitat i la tendresa necessàries i imprescindibles que només 
un petit grup, qualificat i ben avingut, pot desenvolupar.

En Ferran prepara orgullós els paquets de serradures on creixeran els bolets. La 
Mari i l’Adrià s’encarreguen que siguin degudament esterilitzats i, un cop fet, hi 
sembren les llavors. L’Albert en coordina la seva feina, donant un cop de mà 
allà  on  fa  falta.  Fins  i  tot,  ajudant  en  Carles,  el  biòleg,  supervisant 
científicament la feina… i arremangant-se com tota la resta. També en Quico, el 
repartidor,  que  a  part  de  fer  centenars  de  quilòmetres  cada  dia,  també 
organitza i prepara les caixes a distribuir. Entre en Quico, en Carles i l’Albert, es 
reparteixen el fet de venir un dia del cap de setmana. En funció de la producció 
de  bolets,  cal  tallar-los  en  dissabte  o  diumenge,  ja  que  en  cas  contrari 
s’omplirien d’espores i es passarien.

Tothom fent de tot per tal que els millors xiitake i maitake arribin frescos i a 
temps a restaurants, comerços i cooperatives de consum. Uns bolets que són la 
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nineta dels ulls d’aquesta, com dèiem, petita gran família.

Xitakee

Els fongs Xitakee són una delicadesa tradicional al Japó, Corea i Xina, apreciats 
tant pel seu sabor com pels seus beneficis sobre la salut.

La seva acció medicinal es pot resumir així:

.- Redueix el colesterol.

.- Potència al sistema immunològic.

.- Contra la pressió arterial alta, -

.- Afeccions del fetge.

.- Grips i refredats.

.- Redueix tumors.

Informació nutricional

.- Alt contingut en fibra (el doble que els xampinyons) Aquest tipus de fibra es 
diu chitin i redueix el Colesterol.
.- Baixos en calories

.- Alt nivell de proteïnes 15-30%, que conté a més 9 aminoàcids essencials 

.- El fong Xitakee conté vitamines del grup B i D2 i minerals com el Ferro, Zinc i 
Magnesi.

.- Aquest fong sol doblar la seva mida durant la nit la qual cosa ens dóna idea 
de la seva gran riquesa en Enzims (uns 50) entre ells destaca la superòxid 
dismutasa que té un gran efecte antioxidant.

Més informació:

www.boletbenfet.com

http://www.youtube.com/watch?v=A2vdfb_iVPU

http://www.biosfera.cat:8888/biosfera/?p=5388
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