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3. Alimentació saludable Alimentació saludable 3. 

Necessitats nutricionals específiques 

S om especialment sensibles a les necessitats espe-
cífiques en alimentació derivades de malalties que 
afecten algunes persones, com la celiaquia, les 

al·lèrgies o les intoleràncies alimentàries. Treballem per-
què la nostra oferta de productes sigui segura per a elles, 
suficient per a una compra ordinària i sempre amb un 
nivell adequat de preu. Per això mantenim una comuni-
cació fluïda amb entitats i col·lectius que les representen, 
com la Federació d’Associacions de Celíacs d’Espanya 
(FACE) o la Federació Espanyola de Diabetis (FEDE), per 
conèixer de primera mà les seves demandes i preocu-
pacions, així com ampliar la nostra gamma d’aliments 
per donar una resposta adequada a les seves peticions. 
A més, col·laborem amb aquestes entitats per donar vi-
sibilitat i conscienciar sobre la seva malaltia mitjançant 
diverses campanyes de sensibilització.

El 2019 hem renovat el conveni de col·laboració amb l’As-
sociació de Celíacs del País Basc i hem establert un nou 
conveni de col·laboració amb l’Associació de Celíacs de 
La Rioja. Durant el 2019, més de 1.630 socis d’aquestes 
dues associacions s’han beneficiat d’aquests convenis, 
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que inclouen, entre altres, un 20% de descompte en la 
compra de més de 200 referències elaborades espe-
cíficament sense gluten. 

Actualment, i fruit del nostre compromís amb les neces-
sitats específiques d’aquest col·lectiu, seguim treballant 
per millorar l’oferta de productes sense gluten, tant de 
la nostra marca pròpia com de marques d’altres fabri-
cants. I actualment disposem d’aproximadament 3.000 
productes sense gluten, dels quals prop de 2.400 són 
de diverses marques i més de 550 productes garantits 
sense gluten són de la nostra marca pròpia.

Igualment, des de fa més d’una dècada, a més de com-
plir amb el Reial Decret 2220/2004 sobre declaracions 
d’al·lèrgens, oferim una informació addicional afegint 
a les etiquetes els textos d’advertència necessaris en 
missatges separats de manera visible per indicar la 
potencial presència de traces d’al·lèrgens. El 2019 hem 
comptat amb més de 550 productes de marca pròpia 
sense gluten, 98 productes sense lactosa, 35 sense llet 
i 5 sense ou.

Informació en salut i sostenibilitat

CONSUMER EROSKI és el projecte informatiu del 
Grup EROSKI amb el qual volem formar i informar 
els nostres consumidors per facilitar-los una vida 

saludable i sostenible, mitjançant productes informatius 
veraços, independents, pràctics i amens. 

A través d’aquesta publicació, disponible en castellà, ca-
talà, eusquera i gallec, tractem temes relacionats amb 
l’alimentació, la seguretat alimentària i la salut, però 
també altres temes d’interès per als nostres consumidors: 
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medi ambient, solidaritat, mascotes i món nadó, o estalvi 
i economia domèstica. Durant el 2019 hem persistit en el 
nostre afany de millora i servei als nostres lectors i consu-
midors, i hi hem incorporat noves seccions del seu inte-
rès. A més de diferents professionals, també hi col·labo-
ren diverses entitats, com ara la Federació de Diabètics 
Espanyols (FEDE), la Fundació Espanyola del Cor (FEC), el 
centre tecnològic Azti-Tecnalia i l’Associació Espanyola 
de Pediatres d’Atenció Primària (AEPap).
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mensuals el 2019

Prop de

46
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