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3. Elikadura osasungarria Elikadura osasungarria 3.

Nutrizio behar espezifikoak 

Bereziki aintzat hartzen ditugu gaixotasunak direla-eta 
sortzen diren elikadurako behar espezifiko batzuk, 
hala nola zeliakia, alergiak eta intolerantziak. Lan 

egiten dugu gure produktuen eskaintza segurua, nahikoa 
erosketa arrunt baterako eta prezio egokikoa izan dadin 
haientzat. Horregatik, harremanetan gaude gaitz horien 
harira sorturiko erakunde eta taldeekin, hala nola Espai-
niako Zeliakoen Elkarteen Federazioa (FACE) eta Espai-
niako Diabetesaren Federazioa (FEDE). Horri esker, lehen 
eskutik jakin ditzakegu haien eskariak eta kezkak, eta gure 
elikagai sorta zabal dezakegu haien eskariei behar bezala 
erantzuteko. Gainera, elkarlanean aritzen gara erakunde 
horiekin gaixotasunari ikusgarritasuna emateko eta hari 
buruz kontzientziatzeko, sentsibilizazio-kanpainen bidez.

2019an, berritu egin dugu Lankidetza Hitzarmena Euskadi-
ko Zeliakoen Elkartearekin, eta lankidetza-hitzarmen berri 
bat sortu Errioxako Zeliakoen Elkartearekin. Guztira, 2019an 
elkarte horietako 1.630 bazkidek etekina atera diote Hitzar-
menei, tartean % 20ko deskontua eskaintzen diena, glu-
tenik gabe egindako 200 erreferentziatan. 
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Gaur egun, kolektibo honen behar espezifikoekin dugun 
gure konpromisoa medio, lanean ari gara glutenik gabe-
ko gure produktuen eskaintza hobetzeko, bai gure marka 
propioan baita beste fabrikatzaileen markatan ere. Une 
honetan, 3.000 produktu inguru ditugu glutenik gabe; 
haietatik, 2.400 hainbat markatakoak dira, eta 550, berriz, 
gure markakoak.

Era berean, dagoeneko badira hamar urte, alergenoei 
buruzko 2220/2004 Errege Dekretua betetzeaz gain, in-
formazio gehigarria eskaintzen dugula etiketetan oharta-
razteko aparteko mezuekin, alergenoen arrastoak egon 
daitezkeela jakinarazteko. 2019an, 550 produktu baino 
gehiago zenbatu ditugu, marka propioan, glutenik gabe-
koak; beste 98 produktu, laktosarik gabekoak; 35, esnerik 
gabekoak; eta 5, arrautzarik gabekoak.

Osasunari eta jasangarritasunari  
buruzko informazioa

CONSUMER EROSKI da EROSKI Taldearen proiektu 
informatiboa, gure kontsumitzaileak prestatze-
ko, informatzeko eta bidea errazteko bizimodu 

osasungarriagoa eta jasangarriagoa izan dezaten, pro-
duktu informatibo egiazko, independente, praktiko eta 
errazen bidez.

Argitalpen honen bidez, gaztelaniaz, katalanez, euskaraz 
eta galegoz eskuragarri, elikadura, elikadura-segurtasuna 
eta osasunarekin erlazionatutako gaiak jorratzen ditugu, 
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baita kontsumitzaileen interesekoak diren beste zenbait 
gai ere: ingurumena, solidaritatea, etxeko animaliak, 
haurtxoak, aurreztea edo etxeko ekonomia. 2019an zehar, 
hobetzeko eta irakurle nahiz kontsumitzaileei laguntzeko 
nahiarekin jarraitu dugu, eta haien interesekoak diren ata-
lak gehitu ditugu. Hainbat profesionalez gain, elkarlanean 
aritzen dira, besteak beste: Espainiako Diabetikoen Fede-
razioa (FEDE), Espainiako Bihotzaren Fundazioak (FEC), Az-
ti-Tecnalia zentro teknologikoa eta Espainiako Lehen Mai-
lako Arretako Pediatria Elkartea (AEPap). 
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GUÍA DE COMPRA:  CHOCOLATES

COMPARAMOS  
27 TABLETAS

1€

          EL CACAO
marca la diferencia
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CELEBRACIONES 
NAVIDEÑAS

Medio ambiente
LO QUE COMES 

DEJA SU 
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EL PLANETA06
Nutrición

ALIMENTOS  
QUE ‘NO EXISTEN’

PERO SEGUIMOS 
COMPRÁNDOLOS 

788.500
ale

179.205
irakurle  

hilean 2019an

46
milioi bisita inguru  
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4.600
janari errezeta baino 

gehiago

107.000
jarraitzaile baino 

gehiago sare sozialetan 
(Facebook, Twitter, 

YouTube)

265.000
harpidetu baino  

gehiago informazio-
buletinetan

3 aplikazio
791.000 deskarga  
baino gehiagorekin 

(Recetas, Camino de 
Santiago eta Albisteak)


