
VICHY CATALAN er líklega eitt þekktasta og elsta
vörumerki Spánar. Náttúrulegt og frískandi bragðið er
ótvírætt og það er almennt talið vera besta sódavatn
Spánar. 

Sælkeravatnið er tiltölulega mikið kolsýrt og einkennist
af einstöku, örlítið söltu bragði. Þetta er vegna
náttúrulegs steinefnainnihalds, sem gerir þetta vatn
ekki aðeins bragðgott heldur einnig auðmelt. 

Árið 1881 var fyrst byrjað að mæla steinefnainnihald og
heilsubætandi kosti vatnsins sem kemur úr einum af
mörgum heitum uppsprettum í Caldes de Malavella,
Girona. Byrjað var að setja Vichy Catalan á flöskur til
neyslu og árið 1891 var lagður grunnsteinn að
katalónska heilsulindarbænum Vichy.

Vichy Catalan var viðurkennt sem ólympíuvatnið á
ólympíuleiknunum í Barselóna árið 1992. 
Vatnið á sér rætur í matarmenningunni vegna bragðs
þess og er nú orðið ómissandi á borðum bestu
veitingahúsanna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saga Vichy Catalan

Vatnið kemur sjálfkrafa upp úr lindinni með eigin
gasi við 60 ºC hita. Vatni og lofttegundum úr
lindunum er safnað í sitthvoru lagi og gasinu er
bætt aftur í flöskurnar í réttum hlutföllum.
Vichy Catalan hefur einstaka lífræna eiginleika,
einstakt bragð og heilsubætandi kosti.

Mikið magn ýmissa steinefna og einstaklega mikið
magn af vetniskarbónati með 2081mg, er gott í
magann. Staðreyndin er sú að þetta flöskuvatn er
eitt steinefnaríkasta vatnið á jörðinni.

Vichy Catalan
Næringaríkt sódavatn

Eftir að heilsubætandi kostir vatnsins uppgötvuðust
árið 1881 hafa vörumerkin VCH og Vichy Barcelona
verið viðurkennd ár eftir ár sem besta kolsýrða
steinefnavatnið í heiminum.

Vichy-varmalindirnar eru natríumvetniskarbónatvatn
og innihalda mikið magn af kalki og mikilvægum
snefilefnum. Það er basískt vatn. Þegar þú drekkur það
hvarfast vatnið við saltsýruna í maganum og vinnur
þannig gegn brjóstsviða.

Hvaðan kemur Vichy Catalan?



Vichy Catalan inniheldur 27 af þeim 34 steinefnum sem líkami
okkar þarfnast fyrir góða heilsu.

Vatnið hjálpar til við að lækka kólestról og þríglyseríð í blóðinu. 
Stuðlar að áhrifaríkri meltingu vegna
natríumbíkarbónatinnihalds auk þess að stuðla að bættri
þarmaflóru. 

Vichy Catalan dregur einnig úr tannskemmdum og styrkir
beinin þökk sé fjölbreyttu steinefnainnihaldinu.

Vatnið er vatnsbindandi og ríkt af snefilefnum eins og
bíkarbónötum, súlfötum, klóríðum, natríum og kalíum sem gera
það tilvalið vatn til að drekka á meðan á og eftir líkamsþjálfun
stendur yfir.

Síðast en ekki síst inniheldur vatnið litíum, sem gjarnan er
notað í þunglyndislyf og stuðlar að betri andlegri líðan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heilsubætandi kostir

Hvernig er það á bragðið?

Vichy Catalan
Næringaríkt sódavatn

Vichy Catalan er eitt steinefnaríkasta vatnið á jörðinni.
Með TDS (total dissolved solids) stuðulinn 2900mg/l.

Vatnið er þykkara en hreint vatn, enda stútfullt af
uppleystum steinefnum og söltum. Vichy Catalan loðir
við tunguna á leiðinni niður í hálsinn og er eins og
silkimjúk ábreiða. 

Bragðið er steinefnaríkt og afar salt. Enda er Vichy
Catalan einstaklega vinsælt af kokkum og barþjónum
víðsvegar um heiminn. En vegna saltaða bragðsins er
Vatnið frábær kostur til þess að draga fram bragð úr
hinum ýmsu drykkjum og réttum.


