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El procés d'Osmosi 

Què és el 'sistema d'Osmosi'? 

• L'osmosi és un procés natural que es dona en totes les cèl·lules vives. Aquesta permet la 

vida de tots els éssers, tant animals com vegetals, en induir que l'aigua flueixi per difusió 

des de zones on hi ha relativament pura, amb baixa concentració de sals, a zones on es 

troba amb alta concentració a través d'una membrana semipermeable. El resultat final és 

l'extracció d'aigua pura del medi ambient. 

• Aquest procés permet únicament el pas de l'aigua però no de sals. Aquest sistema funciona 

únicament mitjançant la pressió de xarxa no necessitant energia elèctrica ni consum de 

reactius. 

Beneficis de l'aigua tractada amb osmosi 

• L'osmosi elimina els minerals dissolts i altres contaminants que causen que l'aigua faci 

mala olor, tingui mal gust i adquireixi colors inusuals.  

• Aquesta aigua és ideal per beure pel seu baix contingut en sals i estar lliure d'impureses i 

contaminants. 

• Aquest procés ofereix una aigua molt baixa en sodi, i per tant ideal per a una dieta sana i 

equilibrada.  

• S'eliminen nitrats, nitrits, calç, metalls pesants, clor, dissolvents orgànics, pesticides, 

herbicides i molts contaminants que poden estar presents en l'aigua. 

• S'eliminen sabors i olors de l'aigua potable. 

• S'eliminen fins a uns 95% de les impureses, sòlids i bacteris presents en l'aigua. 

• Perfecta per preparar begudes calentes com el cafè, te i infusions, degustant el seu ple 

sabor i aroma. 

Quina diferència hi ha amb un sistema de filtre d'aigua? 

Un filtre d'aigua és un dispositiu que tracta de millorar la qualitat de l'aigua mitjançant 

sistemes que separen i retenen les partícules indesitjades que pugui contenir, però que deixen 

passar el líquid. Però s'ha de tenir en compte que la majoria no purifiquen l'aigua sinó que 

simplement milloren el seu sabor. 

Dins del grup dels filtres que no purifiquen es troben els de carbó actiu, els mecànics, els de 

resines d'intercanvi iònic i les gerres, la funció primordial és "treure el gust i el sabor, però no 

les sals". 

Per tant, a què es redueix la seva utilitat? Tot i que aquests filtres aconsegueixen que l'aigua de 

l'aixeta sàpiga menys de clor un dels elements que s'utilitza en les plantes potabilitzadores per 

netejar les impureses no aconsegueixen, en canvi, millorar la qualitat intrínseca del líquid. Per 
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aquest motiu, els que busquin mètodes de purificació han de prestar atenció al tipus de filtre 

que adquireixin tal de consumir una aigua neta d'impureses. 

És molt important evitar qualsevol efecte negatiu, fruit de l'acumulació de bacteris o de les 

substàncies que s'utilitzen en el propi aparell per filtrar.  

Actualment, les empreses han dedicat els seus esforços a desenvolupar els filtres que utilitzen 

la tècnica coneguda com osmosi inversa. "És el que millor resultat ofereix en el tractament 

d'aigües. Abans s'utilitzaven filtres de carbó actiu i nosaltres els fabricàvem, però només 

eliminaven el clor. 

Beneficis d'assaborir un cafè acabat de moldre 

El seu alt contingut en ferro fa que el cafè fet amb cafè en gra ajudi a evitar anèmia per falta de 

ferro. A causa de la quantitat de ferro que aporta aquesta beguda, fa que aquest sigui un 

aliment recomanat per a persones que practiquen esports intensos ja que aquestes persones 

tenen un gran desgast d'aquest mineral. 

El cafè fet amb cafè en gra, en ser un aliment ric en potassi, ajuda a una bona circulació, 

regulant la pressió arterial pel que és un aliment beneficiós per a persones que pateixen 

hipertensió. El potassi que conté aquesta beguda ajuda a regular els fluids corporals i pot 

ajudar a prevenir malalties reumàtiques o artritis. 

Prendre cafè fet amb cafè en gra, en estar entre els aliments rics en fibra, ajuda a afavorir el 

trànsit intestinal. Incloure aliments amb fibra en la dieta, com aquesta beguda, també ajuda a 

controlar l'obesitat. A més és recomanable per millorar el control de la glucèmia en persones 

amb diabetis, reduir el colesterol i prevenir el càncer de còlon. 

L'alt contingut de vitamina B3 del cafè fet amb cafè en gra, fa que sigui un aliment beneficiós 

per al sistema circulatori. A més, la vitamina B3 o niacina pot ajudar a reduir el colesterol. Pel 

seu alt contingut en vitamina B3, aquesta beguda és recomanable per combatre malalties com 

la diabetis, l'artritis o el tinnitus. 

Els molt cafeters ho saben, no hi ha res millor que el cafè acabat de moldre per assaborir la 

seva aroma en tot el seu esplendor. Fa uns anys tots molíem el cafè a casa o ens ho molien en el 

moment de la venda a la pròpia botiga, normalment una especialitzada, on fins i tot et feien 

una barreja personalitzada. Però a poc a poc el cafè mòlt va anar adquirint popularitat en els 

supermercats i amb ell vam perdre alguns matisos interessants d'aquesta popular beguda. 

Així doncs no hi ha cap excusa per no gaudir d'un excel·lent cafè acabat de moldre, i ara, amb el 

vostre permís, vaig a fer-me un cafè. 
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