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Kontsumo jasangarriaren aldeko beste apustu bat 

EROSKIK NAZIOARTEKO BERRIKUNTZA 
PROIEKTU BATEAN PARTE HARTUKO DU 

PLASTIKOZKO ONTZIENTZAT ALTERNATIBAK 
BILATZEKO 

 Ikerketen helburu nagusia izango da zukuentzako botila bat eta 
produktu kosmetikoentzako ontzi bat fabrikatzea bioplastikoak 
erabiliz eta frutatik erauzitako zuntz naturalekin indartuta. 

 2020ko ekainera arte iraungo duen berrikuntza proiektu honek 
frogatu nahi du jasangarritasuna eta eraginkortasuna aplikatu 
daitezkeela nekazaritzako eta industriako praktiketan, hondakinen 
garapen potentzialak balio erantsiko osagai bihurtuz. 

 Kooperatibak konpromiso bat du marka propioko ontzi guztientzat 
ekodiseinu bat egiteko eta bere prozesu guztiak eraldatzeko “0 
hondakin” eta ekonomia zirkularraren printzipioetan oinarrituta. 

 2025erako egunero erabiltzen dituen erabilpen bakarreko plastiko 
tona guztien %20 gutxienez murrizteko helburua gogoan harturik, 
EROSKIk kontsumitzaileekin probatuko ditu ontzi berriak 

 

Elorrio, 2019ko irailaren 25a.- EROSKIk nazioarteko Citruspack berrikuntza 
proiektuan parte hartuko du plastikozko ontzientzako alternatibak garatzeko. 
2020ko ekainera arte iraungo duen proiektu honek frogatu nahi du 
jasangarritasuna eta eraginkortasuna aplikatu daitezkeela nekazaritzako eta 
industriako praktiketan, hondakinak balio kate berrietan sartuz eta izan ditzaketen 
garapen potentzialak ikertuz eta sustatuz. 

Ikerketen helburu nagusia izango da zukuentzako eta bestelako edari 
naturaletarako botila bat eta produktu kosmetikoentzako ontzi bat fabrikatzea 
bioplastikoak erabiliz eta frutaren azaletik erauzitako zuntz naturalekin indartuta. 
Jatorri biologikoa izan eta ingurumena errespetatzeaz gain, botilek eskakizun 
tekniko zorrotz-zorrotzak bete beharko dituzte. Eraldaketa prozesuan sortutako 
hondakinak gehigarri natural gisa erabiliko dira: % 100 biodegradagarri izango 
diren polimerozko botila eta ontzi biodegradagarri, berriztagarri eta 
konpostagarrien indargarri izango dira. Gainera, zikloa ixteko, osagai horiexek 
erabiliko dira produktu kosmetikoak egiterakoan ere. Horrela lortu nahi da 
eraldaketa prozesuan erabilitako lehengaien % 80ri ere balioa ematea.  

Halaber, Citruspack proiektuaren helburuetako beste bat da elikagai gutxiago 
galtzea, batetik elikagaiak eraldatzeko prozesu jasangarriagoak garatuz eta, 
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bestetik, aldez aurretiko produktua baliozkotuz eta proba bat gaindituz, 
kontsumitzailearen esperientziaren bitartez neurtzeko merkatuak zenbateraino 
onartuko duen produktua. Horregatik, EROSKIk bere bezeroekin probatuko ditu 
proiektu honen baitan sortutako ontzien laginak.  

EROSKIk proiektu honetan parte hartuko du, besteak beste, hartuak dituen 
konpromisoetako batzuk betetzeko: ekodiseinu bat egitea marka propioko ontzi 
guztientzat, horrela erabilpen bakarreko plastikoak % 20 murrizteko, eta bere 
prozesu guztiak eraldatzea “0 hondakin” eta ekonomia zirkularraren printzipioetan 
oinarrituta. 

Citruspack proiektua Zaragozako Aitiip teknologi zentroak koordinatzen du. 
EROSKIz gain, kolaboratzaileen artean daude: AMC Innova Juice and Drinks SL 
(Espainia), AMCren zientzialari taldea (Berrikuntzaren Espainiako saria irabazi 
zuen enpresa); biometanizazio lantegien eraikuntzan eta funtzionamenduan 
espezializatutako OWS Nv (Belgika); plastikoen garapenerako enpresen Plastipolis 
elkartea (Frantzia); eta TECOS teknologi zentroa (Eslovenia). 

Citruspack proiektua LIFE programaren barruan kokatzen da, hots, Europar 
Batasunak ingurumen gaietarako bakarrik sortu duen finantza instrumentuaren 
barruan. 2004-2020 urtealdirako bere helburu nagusia da ekarpenak egitea 
garapen jasangarriari, Europa 2020 Estrategiaren helburuak lortzeko ahaleginari 
eta Europar Batasunak ingurumenaren eta klimaren inguruan garatzen dituen 
estrategia eta planei. 

Konpromisoa ingurumenarekin 
EROSKIk egunero lan egiten du sektoreko liderren artean jarraitzeko plastikoak 
ingurumenean duen inpaktua murrizteari dagokionez. Bere helburua da erabilpen 
bakarreko plastikoekin sortzen dituen plastiko tonen % 20 murriztea, gutxienez, 
2025erako.  

Helburu horretara iristeko, EROSKIk hainbat neurri hartu ditu. Esaterako, 
kontsumitzaileari aukera ematen dio bere ontzi berrerabilgarriak erabiltzeko 
(zakote-ontziak edo tupper direlakoak) harategian nahiz arrandegian. 

Duela gutxi, kontsumitzaileari kontsumo-ohitura jasangarriagoak hartzen 
laguntzeko konpromisoaren baitan, EROSKI sarezko poltsa berrerabilgarri berri bat 
eskaintzen hasi da, fruta eta barazkiak erosteko erabilpen bakarreko plastikozko 
poltsen ordez erabil ditzaten. Era berean, 2019 hasieran konponbide jasangarri 
sorta zabal bat eskaintzen hasi zen ordura arteko plastikozko poltsa arruntak 
ordezkatzeko. Besteak beste, FSC® zigilu mistodun (Forest Stewardship Council) 
paperezko poltsa bat –ziurtagiri horrek egiaztatzen du paper zuntza modu 
jasangarrian kudeatutako basoetakoa edo material birziklatuz eginikoa dela eta % 
100 birziklagarria dela-, jatorri begetal berriztagarrizko materialekin eginiko poltsa 
konpostagarri bat, frakzio organikoarentzako zakar poltsa gisa berrerabili 
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daitekeena, eta plastikozko poltsa berrerabilgarri bat, % 100 birziklagarria eta 
plastiko birziklatuz egina, gutxienez, % 55ean.  

Bestalde, plastikoak eragindako kutsadurari aurre egiteko estrategiaren baitan, 
EROSKIk baditu beste hainbat konpromiso: bere ontzi guztientzat ekodiseinu bat 
egitea 2025erako, % 100 birziklagarriak izan daitezen, baita ere ontzien gehiegizko 
erabilpena desagerraraztea, eta material birziklatuen edo jatorri berriztagarria 
duten materialen erabilpena bultzatzea. 

Kooperatibak konpromiso sakona du ingurumena errespetatzeko eta, horregatik, 
askotariko ekimenak garatzen ditu bere jarduerak ingurunean duen inpaktua 
murrizteko asmoz. Baliabideen erabilpen jasangarrian, kooperatibaren ingurumen 
aztarna murriztea, hondakinak kudeatzea ekonomia zirkularreko eredu bati jarraiki, 
bioaniztasuna zaintzea… ezinbesteko baldintzak dira iaz aurkeztutako EROSKIren 
Osasunaren eta jasangarritasunaren aldeko konpromiso berrituetan. Era berean, 
konpromiso horien barruan kokatzen dira erosketetarako poltsa jasangarriagoak 
izateko konponbide berri guztiak. 


