
PETITES IDEES 23. LIQUATS VEGETALS MONSOY
PRODUCTE: Liquats vegetals

A la Cooperativa Candela podem fer comanda de liquats vegetals: 

ametlla, arròs i civada a la comanda setmanal. 

Sobre l'empresa

Liquats Vegetals, S.A. es va fundar el 1991 amb la idea de produir i 
comercialitzar begudes vegetals que contribueixin a una dieta sana i 
equilibrada. Per a la seva localització es va escollir estratègicament el 
Parc Natural del Montseny, per tal de poder utilitzar les seves aigües 
per a l’elaboració dels productes.

Liquats Vegetals va ser la primera empresa productora de begudes 
vegetals a Espanya i actualment està especialitzada en begudes naturals 
de soja, civada, arròs i ametlles.

Des de l’inici de la producció, Liquats Vegetals aposta per la 
màxima qualitat. L’aigua que constitueix la base de les nostres 
begudes prové d’aigua pura de la deu de Viladrau, on és 
establerta la planta de producció. Un sistema de control de lots 
permet fer un seguiment de traçabilitat de les matèries 
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primeres. Això ens permet garantir que les matèries primeres no 
han estat modificades genèticament.

Liquats vegetals d'ametlla, arròs i civada

Beguda de civada
La civada és un cereal ric en betaglucans, una fibra soluble que ajuda 
a regular el trànsit intestinal i a controlar el nivell de colesterol LDL, 
interferint en la seva absorció. Aquesta és una beguda molt equilibrada 
que aporta proteïnes a la teva alimentació.

Beguda d'arròs
És rica en sucres naturals, per tant, és molt digestiva. És aconsellable 
en iniciar una diversificació de la dieta, per exemple desprès d’alguna 
alteració digestiva. És una alternativa excel·lent a l’hora de triar una 
beguda hidratant, sobretot per a persones d’edat avançada

Beguda d'ametlla
La llet d'ametlles és una opció excel·lent com a complement d'una 
dieta mediterrània. Aquesta beguda conserva les vitamines, minerals i 
fibres pròpies de les ametlles.

Per més informació:
http://www.liquats.com/index.php
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