Nota de premsa
És la primera campanya d’anxova des que la cooperativa va aconseguir la
certificació de sostenibilitat

EROSKI ELEVA LES SEVES COMPRES D’ANXOVA
DEL CANTÀBRIC AMB SEGELL BLAU DE PESCA
SOSTENIBLE “MSC” A 295 TONES


La cooperativa ha incrementat un 4% les compres totals d’anxova del
Cantàbric, i el 85% procedeix de vaixells certificats “MSC”

 Durant l’actual campanya del bonítol, EROSKI ha introduït també als
seus taulells de peixateria el bonítol del nord amb el segell blau de
pesca sostenible
 La previsió de la cooperativa és que la comercialització de peix
certificat amb el segell blau “MSC” arribi als dos milions de quilos el
2020
 EROSKI es compromet en la seva Política de Pesca Sostenible a donar
suport a les pesqueres respectuoses amb l’ecosistema marí per oferir
al consumidor noves opcions per a una alimentació més saludable i
sostenible
Elorrio, 4 de julio de 2017.- EROSKI, en la primera campanya de l’anxova des
que va aconseguir la certificació “MSC” per a la comercialització de peix fresc
amb certificat de sostenibilitat, ha elevat les compres d’anxova del Cantàbric
amb segell blau de pesca sostenible “MSC” fins a les 295 tones aquesta
temporada, que ha comercialitzat als seus taulells de peixateria sota la marca
EROSKI Natur.
La cooperativa ha augmentat un 4% les seves compres d’anxova del Cantàbric
aquesta campanya 2016 fins a les 347 tones, i el 85% corresponen a anxova
certificada “MSC”.
EROSKI consolida així el seu lideratge en frescos i en la comercialització
d’aliments més responsables com a base per a una alimentació saludable i
sostenible, puntal bàsic del seu model comercial “amb tu”.
“La introducció de l’anxova del Cantàbric amb el segell blau de pesca sostenible
‘MSC’ als taulells de les nostres peixateries aquesta campanya és una mostra del
nostre compromís amb la pesca sostenible. Primer va ser el bacallà skrei, ara ha
estat l’anxova i actualment hem engegat la campanya de bonítol del nord
introduint també als nostres taulells de peixateria aquesta espècie amb el segell
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blau de pesca sostenible. Aquesta certificació internacional és una garantia que
el peix fresc amb ecoetiqueta blava ‘MSC’ procedeix de pesqueres sostenibles
amb la traçabilitat garantida, ja que volem oferir als nostres clients noves
opcions per a una alimentació més saludable i més responsable”, ha afirmat el
director de Salut i Sostenibilitat d’EROSKI, Alejandro Martínez Berriochoa.
EROSKI, primera cadena de distribució minorista amb segell “MSC” a les
seves peixateries
A començament d’any, EROSKI va esdevenir la primera cadena de distribució
minorista a Espanya que superava l’auditoria de l’organització internacional
Marine Stewardship Council (MSC) per a la certificació en la cadena de custòdia
de les seves peixateries.
EROSKI lidera a Espanya l’aposta per l’ecoetiqueta “MSC” al taulell de fresc, un
compromís que és un suport fonamental per als productors que aposten per la
sostenibilitat.
“L’aposta d’EROSKI pel bacallà, l’anxova i el bonítol amb el segell blau d’MSC a
les seves peixateries és un suport fonamental perquè les flotes que pesquen de
manera sostenible vegin reconegut el seu compromís, i contribueix perquè els
consumidors puguin seguir gaudint de les seves espècies de peix preferides en el
futur”, ha explicat Laura Rodríguez Zugasti, directora de Marine Stewardship
Council a Espanya i Portugal.

Durant el 2017, EROSKI s’ha compromès a comercialitzar bacallà, anxova del
Cantàbric i bonítol del nord amb segell blau de pesca sostenible “MSC” i anirà
introduint progressivament noves espècies. La previsió és que la comercialització
de peix certificat amb l’ecoetiqueta “MSC” a les botigues EROSKI arribi als dos
milions de quilos el 2020.
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