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Necesidades nutricionais específicas 

De maneira especial, somos sensibles a necesidades 
específicas en alimentación derivadas de enfer-
midades que afectan a algunhas persoas como 

a enfermidade celíaca, as alerxias ou as intolerancias 
alimentarias. Traballamos para que a nosa oferta de pro-
dutos para elas sexa segura, suficiente para unha com-
pra ordinaria e sempre cun nivel adecuado de prezo. Por 
iso, mantemos unha comunicación fluída con diferentes 
entidades e colectivos que as representan, como a Fede-
ración de Asociacións de Celíacos de España (FACE) ou 
a Federación Española de Diabetes (FEDE), para coñecer 
de primeira man as súas demandas e preocupacións e 
ampliar a nosa gama de alimentos para dar unha respos-
ta adecuada ás súas peticións. Ademais, colaboramos 
con estas entidades para dar visibilidade e concienciar 
sobre a súa enfermidade mediante distintas campañas 
de sensibilización.

En 2019, renovamos o Convenio de Colaboración coa 
Asociación de Celíacos do País Vasco e establecemos un 
novo Convenio de Colaboración coa Asociación de Celía-
cos da Rioxa. En total, durante 2019, máis de 1.630 socios 
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destas dúas asociacións beneficiáronse destes Convenios, 
o que inclúe, entre outros, un 20% de desconto na com-
pra de máis de 200 referencias elaboradas especifica-
mente sen glute. 

Actualmente, e froito do noso compromiso coas necesi-
dades específicas deste colectivo, continuamos a traba-
llar para mellorar a oferta de produtos sen glute, tanto da 
nosa marca propia como de marcas doutros fabricantes, 
contando actualmente con aproximadamente 3.000 pro-
dutos sen glute, entre os cales 2.400 de diversas marcas e 
máis de 550 produtos garantidos sen glute da nosa marca 
propia.

Igualmente, desde hai máis dunha década, ademais de 
cumprir co Real Decreto 2220/2004 sobre declaracións 
de alérxenos, ofrecemos información adicional, incluíndo 
nas etiquetas os textos de advertencia necesarios en men-
saxes separadas de forma visible para indicar a potencial 
presenza de trazas de alérxenos. En 2019, contamos con 
máis de 550 produtos de marca propia sen glute, 98 pro-
dutos sen lactosa, 35 sen leite e 5 sen ovo.

Información en saúde e sustentabilidade

CONSUMER EROSKI é o proxecto informativo do Gru-
po EROSKI co que queremos formar e informar aos 
nosos consumidores para facilitarlles unha vida 

saudable e sostible, mediante produtos informativos vera-
ces, independentes, prácticos e amenos.

A través desta publicación, dispoñible en castelán, cata-
lán, eúscaro e galego, tratamos temas relacionados coa 
alimentación, a seguridade alimentaria e a saúde, pero 
tamén sobre outros temas de interese para os nosos con-
sumidores: medio ambiente, solidariedade, mascotas e 
mundo bebé, ou aforro e economía doméstica. Durante 
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2019 continuamos co noso afán de mellora e servizo aos 
nosos lectores e consumidores, incorporando novas sec-
cións do seu interese. Nela colaboran, ademais de distin-
tos profesionais, varias entidades como a Federación de 
Diabéticos Españois (FEDE), a Fundación Española do Co-
razón (FEC), o centro tecnolóxico Azti-Tecnalia e a Asocia-
ción Española de Pediatras de Atención Primaria (AEPap). 

Edición impresa:

Edición dixital: www.consumer.es

Consumer
LA REVISTA DE LOS CONSUMIDORES RESPONSABLES DICIEMBRE 2019

Tu ‘Eroski Consumer’ de toda la vida se renueva, con otra imagen y más contenidos

GUÍA DE COMPRA:  CHOCOLATES

COMPARAMOS  
27 TABLETAS

1€

          EL CACAO
marca la diferencia

EL EXCESO NO 
ES EL ÚNICO 
ERROR EN LAS 
CELEBRACIONES 
NAVIDEÑAS

Medio ambiente
LO QUE COMES 

DEJA SU 
HUELLA EN 

EL PLANETA06
Nutrición

ALIMENTOS  
QUE ‘NO EXISTEN’

PERO SEGUIMOS 
COMPRÁNDOLOS 

788.500
exemplares

179.205
persoas lectoras  
ao mes en 2019

Preto de

46
millóns de visitas  

en 2019

Máis de

4.600
receitas culinarias

Máis de

107.000
seguidores en redes 
sociais (Facebook, 

Twitter, Youtube)

Máis de

265.000
subscritores a  

boletíns informativos

3 APPS
cun total de máis  

de 791.000 descargas 
(receitas, Camiño de 

Santiago e News)
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“Enerxía para crecer”,  
da FUNDACIÓN EROSKI 
 
O programa, implementado pola 
Fundación EROSKI para facer fronte 
ás altas taxas de obesidade infantil, 
conta con 10 unidades didácticas 
e 3 talleres prácticos que se realizan 
fóra das aulas (visitas a produtores 
locais, tendas, e aula de cociña), 
cuxos contidos foron elaborados 
por un comité científico formado 
por profesionais da medicina, nutri-
ción e dietética, psicopedagoxía e 
pedagoxía.

energiaparacrecer. 
escueladealimentacion.es

Concurso Imagine Food 2019
Por terceiro ano consecutivo, convocamos o Concurso 
Imagine Food, enmarcado dentro do programa educati-
vo “Enerxía para Crecer” da Fundación EROSKI, que per-
segue, mediante a creación de receitas divertidas e sau-
dables nos seus debuxos, concienciar aos pequenos e 
as súas familias da importancia de levar unha dieta equi-
librada e saudable. Nesta terceira edición do concurso 
contamos coa colaboración de DANONE como parte do 
seu programa “Alimentando o cambio”. Recibíronse máis 
de 2.800 debuxos de 237 colexios e 91 familias, triplican-
do a participación do ano anterior.

“Elixe bo, elixe saudable”,  
de CAPRABO 
 
Este programa, posto en marcha 
en 2008 e dispoñible en formato 
presencial e online, pretende ensi-
nar aos nenos e nenas, incluíndo 
os de 2 e 3 anos, a alimentarse de 
maneira saudable e fomentar uns 
hábitos de alimentación equilibra-
da, acompañados dunha persoa 
profesional da nutrición, ademais 
de concienciar sobre o desenvolve-
mento sostible, o consumo respon-
sable ou fame cero, entre outras 
materias.

Programas educativos  
de VEGALSA-EROSKI
 
En Galicia, o noso programa educa-
tivo desenvólvese a través dos pro-
gramas: “Visita o teu súper”, para 
fomentar hábitos de vida saudables 
e compra responsable; “Matemáti-
cas no teu súper”, que realiza unha 
visita á tenda para que aprendan 
a realizar a compra; e “Come rico, 
vive saudable”, un proxecto que 
agrega distintas iniciativas como 
as “Sannifestas” nos colexios, e que 
se enmarca dentro do proxecto na-
cional “Prevención da obesidade. 
Alixeira a túa vida”, liderado pola 
Sociedade Española para o Estudo 
da Obesidade (SEEDO).

 

VIII Encontro da Escola de 
Alimentación da Fundación 
EROSKI

Desde 2009, a Fundación EROSKI promoveu encontros 
entre profesionais sanitarios e membros da cidadanía 
con preocupacións e necesidades en materia de saúde. 
O obxectivo é sempre ofrecer un espazo de reflexión ao 
redor de asuntos relevantes e actuais relacionados coa 
saúde da poboación.

En 2019, e baixo o título “Paixón pola vida. O secreto para 
unha madurez plena e saudable”, expertos no ámbito da 
nutrición, psicoloxía, saúde, socioloxía e actividade física 
analizaron a importancia da alimentación e dos estilos 
de vida saudables na etapa da madurez. No marco do 
evento, a Fundación EROSKI presentou o libro “Paixón 
pola vida. Guía práctica de estilos de vida saudables na 
madurez.

Indicadores principais dos programas educativos do Grupo EROSKI para o curso 2018/19

Alimentación e hábitos saudables  
desde a infancia

A información e a formación son ferramentas fun-
damentais para tomar decisións adecuadas no 
que respecta á alimentación. Por iso, promovemos 

unha alimentación que prevén a obesidade infantil e ofre-
cemos ferramentas formativas a nenos e nenas para que 
tomen as mellores decisións sobre a súa alimentación de 
forma consciente e divertida.
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Esta iniciativa da Fundación EROSKI, nacida en 2013, 
ten o obxectivo de fomentar unha alimentación 
equilibrada e uns hábitos de vida saudables entre a 

cidadanía e constituír un punto de encontro de profesio-
nais da saúde e da educación, proxenitores, escolares e 
resto de cidadanía comprometida coa mellora da súa 
alimentación e estilo de vida. 

Escola de alimentación

www.escueladealimentacion.es
Ofrece información actual e de calidade, como 
resultado do coñecemento científico e das investigacións 
que desenvolve, avalada por profesionais da saúde. 
Para o desenvolvemento de todas as súas iniciativas, 
colaborando tamén con gobernos autonómicos e 
distintas organizacións relacionadas coa saúde e o 
consumo responsable.

442.677
escolares  

participantes

3.253 
colexios  

participantes

1.034
talleres de visita  

a 201 tendas

89
talleres de visita  

a empresas  
fornecedoras locais  

de EROSKI

72
talleres de aula  
de cociña en  
9 tendas do  
País Vasco  
e Navarra

Programas Educativos en Alimentación e Hábitos Saudables 
(PEAHS) do Grupo EROSKI


