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3. Alimentación saudable Alimentación saudable 3.

P roporcionar unha alimentación saudable e equili-
brada a todos os consumidores é o noso obxectivo 
primordial como organización. Non só realizamos, 

para iso, unha escoita activa das súas necesidades, se-
nón que desenvolvemos diversas actuacións para ase-
gurar a calidade de todos e cada un dos nosos produtos, 
así como para educar na prevención de determinados 
problemas de saúde vinculados a hábitos alimentarios, 
por exemplo, a obesidade. 

En EROSKI, apostamos por unha oferta comercial basea-
da en produtos capaces de garantir unha alimentación 

A nosa contribución a unha  
alimentación saudable 

Seguridade alimentaria 

O Modelo de Xestión de Calidade de EROSKI garan-
te os máis altos estándares de calidade e segu-
ridade nos nosos produtos e servizos. Estrutúrase 

nun conxunto de normas, procesos, procedementos e 
ferramentas que, relacionados entre si ao longo de toda 
a cadea de valor, aseguran que os produtos que comer-
cializamos cumpran con todas as garantías en materia 
de seguridade alimentaria.

Auditorías a puntos de venda e plataformas

Garantimos a calidade e a hixiene en todos os no-
sos puntos de venda e plataformas loxísticas me-
diante un protocolo exhaustivo de auditorías de 

calidade. No exercicio de 2019, leváronse a cabo 1.703 
auditorías nos nosos puntos de venda e plataformas, que 
incluíron controis de:

Como parte da nosa cadea de valor, estendemos 
os nosos estándares de calidade e requisitos de 
produto aos nosos fornecedores. Impulsamos o 

cumprimento de estándares de calidade e seguridade 
a nivel europeo, como o certificado International Food 
Standard (IFS). No caso dos produtos frescos, os nosos 
requisitos son aínda máis rigorosos, dada a especial im-
portancia das súas condicións de produción, conserva-
ción e transporte.

Para asegurar o correcto cumprimento destes estánda-
res e requisitos, realizamos auditorías e implementamos 
os plans de acción necesarios, no caso de que se detec-
ten non conformidades. Unha vez emendadas, e após 
superar a auditoría correspondente, o fornecedor pode-
rá ser homologado. 

En caso de detectarse algún tipo de incidencia duran-
te as auditorías, establecemos as accións correctoras e 
plans de seguimento necesarios para a súa mitigación.

Mantemento da  
cadea de frío e  
calidade na cadea 
de subministración

Hixiene e limpeza  
das instalacións

Calidade microbiolóxica  
dos produtos

Sistemas de rastrexabilida-
de para todos os produtos

Sistema de Xestión de 
Alertas Alimentarias e 
Retirada de Produto

Sistemas e  
ferramentas de  
control da calidade

Auditorías a fornecedores

En 2019, auditamos 294 plantas de produción de for-
necedores de marca propia. O 88% de todos os nosos 
fornecedores auditados superaron satisfactoriamente a 
avaliación. O resto aplicou as medidas correctoras nece-
sarias ou deixou de estar homologado como fornecedor 
de EROSKI. Ademais, auditamos 47 plantas de produción 
de fornecedores de marca fabricante, cun 62% de audi-
torías satisfactorias.

416-1; 416-2

equilibrada e segura, e que ademais cubra as necesida-
des nutricionais específicas de colectivos como as per-
soas con enfermidade celíaca, entre outros.

Ademais, para garantir que as nosas propostas en 
saúde e alimentación responden ás necesidades e 
prioridades ás que apunta a comunidade científi-
ca, contamos cun órgano asesor: o Comité Científi-
co da Fundación EROSKI, composto por profesionais 
especializados en saúde, que nos guía e orienta na  
definición da nosa estratexia a medio e longo prazo do 
noso compromiso coa alimentación saudable.
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Programas analíticos Analíticas realizadas

Aceites 184

Ácidos grasos trans 25

Acrilamida 156

Administración 8

Aflatoxinas 42

Auga 44

Alérxenos 414

Campylobacter 25

Carburantes 138

Control de listeria en superficies 1.991

Control de superficies en tendas 1.682

Comparativos Frescos 694

Control de superficies 4.960

Droguería e cosmética 182

Estudos de vida útil 562

Froita cortada 91

Froita Natur Físico químicos 104

Froita partida 92

Xeo 195

Histamina 10

Ovos 33

Humidade xamóns 86

Identificación de especies 55

Leite 36

Listeria 175

Locais de risco 894

Análises por programa analítico realizadas en 2019

Programas analíticos Analíticas realizadas

Manipulados 2.306

Metais pesados 10

Mel 10

Moluscos bivalvos 17

Non alimentación 778

Patóxenos 22

Piloto proximidade 89

Preparados de carne 2.265

Produtos IV gama 20

Química pesca 130

Reclamacións 58

Residuos antibióticos carne 72

Residuos emerxentes 14

Residuos fitosanitarios 253

Residuos pesca 16

Salmonella 255

Sección cociña 74

Solucións culinarias 7

Sulfitos desconxelación 7

Casetas sushi 132

Verificación Ficha Técnica 655

Zumes 73

Total 20.141

Total analíticas NON satisfactorias                           1.082

% analíticas NON satisfactorias 5%

Garantimos dobremente a calidade dos nosos 
produtos e servizos grazas á realización diaria 
de controis analíticos exhaustivos adicionais aos 

realizados polas empresas fornecedoras e fabricantes. 
En 2019, no conxunto do Grupo EROSKI, leváronse a cabo 
20.141 analíticas, das que o 95% ofreceron un resultado 
satisfactorio. Pódense diferenciar tres tipos de análises:

 Química: garante a ausencia ou presenza nas can-
tidades adecuadas de sustancias relevantes para a 
saúde e a seguridade.

 Microbiolóxica: garante a ausencia de patóxenos, a 
hixiene e frescura dos produtos e instalacións.

 Xenética: identifica especies animais e vexetais e de-
tecta organismos xeneticamente modificados (OXM).

En caso de desconformidade, esíxense accións correc-

Controis analíticos de produtos e servizos

toras ao fornecedor e contrólase despois que efectiva-
mente se corrixiu a desviación. Se puidese implicar risco 
para a seguridade alimentaria, aplicamos o principio de 
precaución e retirámolo inmediatamente da venda.

Alimentación equilibrada e saudable 

No noso compromiso irrenunciable coa saúde imos 
máis aló de garantir a seguridade alimentaria dos 
produtos que comercializamos. Por esta razón, tra-

ballamos para ofrecer opcións de consumo máis equi-
libradas e saudables. Para iso, revisamos e melloramos 
constantemente a súa ficha técnica seguindo as reco-
mendacións establecidas polos expertos en saúde.

Mellora nutricional do produto

102-11; 417-1

En EROSKI, traballamos na composición de todos os 
nosos produtos para mellorar permanentemente o 
seu perfil nutricional. Esta procura de produtos máis 

equilibrados levounos a reducir a presenza daqueles nu-
trientes relacionados coas patoloxías máis xeneralizadas 
na nosa sociedade (enfermidades cardiovasculares e 
obesidade). En 2019, reformulamos 60 referencias con 
este obxectivo, conseguindo que máis do 70% da nosa 
gama de marca propia teña unha valoración Nutri-Score 
A, B ou C.

Ademais, reformulamos 44 referencias de marca propia 
como parte do noso compromiso co “Plan de Colabora-
ción para a Mellora da Composición dos Alimentos e Be-
bidas e Outras Medidas 2020”, enmarcado na Estratexia 
de Nutrición, Actividade Física e Prevención da Obesida-
de (NAOS), da Axencia Española de Alimentación e Nu-
trición (AESAN), cuxo obxectivo é reducir arredor do 10% 
da mediana de azucres engadidos, graxas saturadas e 
sal para o 2020.

En 2019, eliminamos tamén as graxas de palma e de 
coco de 64 referencias de marca propia, avanzando 
así no noso compromiso de eliminar progresivamente o 
100% a presenza destas graxas na nosa marca propia 
ata 2021.

En 2019, contamos con 264 alimentos baixos en graxa, 
65 baixos en azucres, 29 baixos en sal e 260 altos en 
fibra.
 
Ademais de poñelas en práctica, esforzámonos en co-
municar estas melloras aos nosos consumidores, incluín-
do información na etiquetaxe dos produtos.

En 2007, fomos a primeira 

empresa de distribución 

en España en eliminar 

dos seus produtos os 

aceites e as graxas 

vexetais parcialmente 

hidroxenadas 

(fonte das graxas 

trans). 


