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Konpromisoa kontsumo iraunkorrarekin 

EROSKIK BIKOIZTU EGIN DU IRAUNKORRAREN 
ZIURTAGIRIA DUEN ARRAINAREN EROSKETA; 2.536 

TONA PASA DA ORAIN 

 Erosketa guztitik 1.904 tonak MSC zigilua zuten, eta beste 632 tonak, 
GLOBALG.A.P ziurtagiria 

 Txikizkako lehen banaketa katea da Espainian, MSC eta GLOBALG.A.P 
ziurtagirien ikuskaritzak gainditu dituena arrain fresko iraunkorraren 
salmentarako 

 Jarduera iraunkorrago bat sustatzea dago Osasunaren eta 
Iraunkortasunaren alde aurten hartu dituen konpromisoetan 
 

Elorrio, 2012ko urtarrilaren 22a.- EROSKI ari da betetzen elikadura eredu 
iraunkorrago baten aldeko konpromisoa, eta 2018an, lehen halako bi erosi du 
arrain iraunkorretik; MSC eta GLOBALG.A.P ziurtagiriak ditu arrain horrek, eta 
EROSKI Natur marka propioarekin saltzen du. 2017an, mila tona pasa saldu zuen, 
eta iaz, kooperatibak 2.536 tonataraino igo zuen erosketa kopurua. Horretatik 
guztitik, 1.904 tona MSC zigiluari dagozkio, eta 632 tona, GlobalG.A.P zigiluari.  

Kooperatiba sendotu egin da arrain iraunkorraren salmentaren lidergoan, bai eta, 
oro har, elikadura osasungarriagoa eta iraunkorragoa egiten laguntzen duten 
elikagaien salmentan ere. "Nazioarteko ziurtagiri hauekin egin dugun bigarren 
kanpaina oso positiboa izan da, eta espero dugu datorren kanpainan are eta 
gehiago igotzea kopurua, erakusgarri ona baita elikadura eredu osasungarriago eta 
arduratsuago baten alde ari garela", esan du EROSKIko Osasun eta Iraunkortasun 
arloko zuzendariak, Alejandro Martinez Berriochoak. 

Kooperatiba aurrendaria da Espainian MSC eta GGN (GLOBALG.A.P.) ekoetiketak 
eskuratzen arrain freskoa saltzeko. Konpromiso hori funtsezkoa da iraunkorraren 
alde egiten ari direnentzat arrantzaren sektorean. 

"Iraunkorraren ziurtagiria duen arrantza mota lekua irabazten ari da gure 
arrandegietan. Kontsumitzaileak bermatua du gure mahaietan arrantzaleku eta 
ekoizpen iraunkorretakoa izatea ekoetiketa duen arrain freskoa. EROSKIk 
begiratzen du prozesu guztiak ekoizpenetik hasi eta dendetako operazioetaraino 
ahalik eta erantzukizunik handienarekin egiten direla. Elikadura iraunkorragoa 
sustatzea da gure Osasunaren eta Iraunkortasunaren alde harturiko konpromisoen 
xedea", esan du Alejandro Martinez Berriochoak. 

Aurrendaria bere arrandegietan iraunkorraren ziurtagiria erabiltzen 
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Orain bi urte, EROSKI bihurtu zen Espainian txikizkako lehen banaketa katea, MSC 
Marine Stewardship Council nazioarteko erakundearen ikuskaritza gainditu zuena; 
horri esker, ziurtatu ahal du bere zaintza kateko arrain freskoa arrantzaleku 
iraunkorretatik datorrela. EROSKIko arrandegietan, pixkanaka joan da hedatzen 
ziurtagiria, eta gaur egun, 361 mahaietan darabilte horrelako arrain freskoa; horrez 
gain, hor dira EROSKI taldearen zazpi plataforma logistikoak ere; bertatik banatzen 
du arrain fresko hori bere denda sare guztira.  

Joan den urtean, eta ziurtagiria eskuratu zuenetik bigarren kanpaina den honetan, 
kooperatibak 1.900 tona arrain baino gehiago saldu du arrantza iraunkorreko MSC 
ziurtagiri urdinarekin; multzo horretan sartzen dira antxoa, hegaluzea, abakandoa, 
bakailao gezatua eta surimia. Zigilu horrekin saltzen da Skrei bakailaoa ere; 
datozen egunetan arrain horrekin abiatuko du sasoia bere saltokietako 
arraindegietan. 

MSC ziurtagiriak arrantzalekua bezala ikuskatzen ditu arraina manipulatzeko 
prozesuan parte hartzen duten enpresak ere, eta, hortaz, bermatu egiten du 
egokiak direla trazabilitatea eta zaintza kate guztiko jarduerak. MSCk zenbait 
faktore hartzen ditu kontuan arrantzaleku bati iraunkorraren ziurtagiria emateko, 
hain justu: arrain populazioa, arrantzak habitatean duen eragina eta 
arrantzalekuaren kudeaketa. 

Bestalde, urte erdi bat baino gehiago igaro da EROSKIk gainditu zuenetik 
akuikulturako GLOBALG.A.P ziurtagiriak zaintza-katearen gainean egiten duen 
ikuskaritza; hala, lehen banatzailea bihurtu da Espainian hura gainditzen, eta 
bigarrena Europan. Ziurtagiri horrek bermatzen du arrandegian saltzen dituen 
espezieak —era horretan hazitakoak— bide seguruak eta iraunkorrak erabiliz ekoitzi 
dituztela. Geroztik, EROSKIk 632 tona urraburu, arrano-berrugeta, lupia, erreboilo 
eta izokin erosi ditu GGN ziurtagiriarekin (GLOBALG.A.P. Number).  

GLOBAL GAP ziurtagiriaren eskakizunetan, hor dira, besteren artean, ingurumen 
eraginaren analisia egitea, elikagaien kaltegabetasun kontrola, uraren kalitate 
kontrola, trazabilitatearen kontrola eta animaliaren ongizatea. Era berean, pentsu 
kontsumo egokia ziurtatzen du, eta horri esker hobeto zainduta dago itsas hondoa, 
eta hobeto aprobetxatzen da arrantzaren baliabidea; ihesbideak kontrolatuta, 
berriz, espezie inbaditzaileen ugalkortasuna mugatzen da; lan baldintza egokiak 
bermatzen dira, eta besteren artean kalitatea kudeatzeko sistemak ezartzen dira. 


