IZEN-ABIZENAK
EMAILA

TEL.

HERRIA

JASOTZE-GUNEA

OLIBA-OLIO BIRJINA ESTRA | 5 LITRO
PIKUAL BARIETATEA

BIDOI
KOPURUA:

OLIBA-OLIO BIRJINA ESTRA | 5 LITRO
ENPELTRE BARIETATEA

BIDOI
KOPURUA:

OLIBA-OLIO BIRJINA ESTRA | 5 LITRO
ARBEKINA BARIETATEA

BIDOI
KOPURUA:

PASTA MARTINELLI

GURE HAUTUEZ HARRO
Aurtengo kanpainan 16 ekoizlek hartuko dute parte: Nafarroa hegoalde eta erdialde zabaleko 5 olio-errotak, 9 kontserba-etxek eta
arroz-ekoizle eta pastagile banak eskainiko dizkigute haien produktuak. Urtez urte, kontsumitzaileen kopuruarekin batera, eskutik eskura kanpainaren inguruan osatu den ekoizleen familia ere haziz doa.
Pasta Martinelli Mikrokooperatibako artisauak batu zaizkigu aurtengoan. Massimiliano Martinellik hasitako bideari jarraituz, Paolo eta
Jose bertako produktu ekologikoekin pasta egiteko ametsa bete
tzen ari dira. Ez da erraza: kurkuma edo gari gogor semola ekologikoak, esaterako, ez dira ekoizten Nafarroan behar besteko neurrian.
Hala ere, kanpaina honetan pausu berria emanen dute: gari gogor
semola ordezkatu eta Nafarroako gari samur irinez eginiko conchiglie eta maccheroniak —Irunberriko albakaz lagunduta— eta Argedasgo arroz-irinezko ditaliniak ekoitzi dituzte lehenengoz.

PASTA EKOLOGIKOA
arroz-ditalini, albaka-maccheroni eta conchiglie zuriz osatutako sorta
—400 gramoko launa pakete—

OLIBA-OLIO
BIRJINA
ESTRA,
ARROZA,
PASTA
ETA
KONTSERBAK

EUSKARAZ
ETIKETATUTA
ETA
EKOIZLEAREN
JATORRIZKO
PREZIOAN

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA Y LOTES DE CONSERVAS,
ARROZ Y PASTA A PRECIO DE ORIGEN
WWW.ERRIGORA.EUS
D’HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA ET LES LOTS DE
CONSERVES, RIZ ET PÂTES, TOUTES À PRIX D’ORIGINE

OLIBA-OLIO BIRJINA ESTRA | 5 LITRO
ARBEKINA BARIETATEA [EKOLOGIKOA]

OLIBA-OLIO BIRJINA ESTRA | 5 LITRO
ARROITZ BARIETATEA [EKOLOGIKOA]

BIDOI
KOPURUA:

Euskal Herria oinarri eta auzolana lanabes dituen ekimen herritarra da.
Nafarroa hegoaldea du ardatz eta euskara ofiziala ez den zonaldean
eragin nahi du, eremu horretakoak propio diren elikagaiei Euskal
Herrian bidea emanaz, euskaratik, euskararako eta euskaraz.

BIDOI
KOPURUA:

Datu Pertsonalen Babesari buruzko indarreko Lege eta Araudiak betez, ERRIGORA ERRIBERA ELKARTEA-k
zure datuak gordeko dituela jakinarazten dizugu, gure zerbitzu eta produktuak kudeatu eta emateko helburuz,
lege-betebeharrek agintzen duten epeetan. Zure datu pertsonalen trataera hau gure jarduera burutzeko
ezinbesteko beharrean oinarritzen dugu. Datuok ez zaizkio beste inori utziko, zerbitzua eskaintzea ahalbidetzen
duten bitartekari-boluntarioei izan ezik, edota lege-betebeharrei erantzuteko. Zure datuak ikusteko, zuzentzeko
edo ezabatzeko eskubidea gauzatzeko info@errigora.eus helbidera idatzi edo, posta arruntez, San Francisco, 11
(31600 Burlata) helbidera. Inprimaki honetako emaila eremua betez, gure jarduerarekin lotutako produktu eta
zerbitzuen inguruko informazioa jasotzeko baimena ematen diguzu. Datuen Babeserako informazio gehigarri
eta zehatza: https://www.errigora.eus/pribatutasun-politika
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Zer da Errigora?

STOCK MUGATUA:
ESKAERAK ONLINE BAKARRIK [WWW.ERRIGORA.EUS]

¿Qué es Errigora?

Qu'est-ce que Errigora?

Errigora es una iniciativa popular que
tiene como eje la tierra navarra donde
el euskera no es oficial. Valiéndose
del auzolan, pretende abrir paso a
los alimentos propios de esta tierra
en Euskal Herria. Desde, en y para el
euskera.

Errigora est une initiative populaire qui
souhaite aider les zones de Navarre où
l'euskera n'est pas officielle. Par le biais
d'une campagne de solidarité, elle a pour
but de faire connaître les aliments et les
producteurs de Navarre. Tout cela pour, en
faveur et par le biais de l'Euskara.
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ZER / NOIZ / NOLA
kanpaina hau gure eguneroko kontsumo ohiturez harro egoteko bide bat da:
nafarroa hegoaldeko berezko produktuekin urte guztirako despentsa betetzea proposatzen dizugu, auzolan-ariketa erraldoi honi esker, ekoizlearen jatorrizko prezioan produktuok zure herrian jasotzeko aukera emanez.

HAUTATU
PIKUAL

ESKAERAK EGIN

oliba-olio birjina estra (5 litroko bidoietan) eta pasta, arroza eta
kontserbak (12 ontziko sortetan) eskatu ahal dituzu, ekologikoak edo
ez-ekologikoak. eskaera egitean, eskuorri bidez zein online, produktuak
non jaso aukeratu beharko duzu (ia 100 herritako guneren batean).

ZAINZURIAK

OLIBA-BARIETATEA
La Casa del Aceite

OTSAILAREN 27TIK MARTXOAREN 12RA

< El Agricultor, El Escolar, Iturri, Larrinaga
El Escolar, Iturri, La Churta >

18€

3.60€/l

oliba-olio birjina estra
zapore gogorrekoa, mingotsa eta pikantea,
frijitzeko egokia, tenperatura altua jasaten baitu

Castillo de Ablitas

ENPELTRE

20€
4€/l

oliba-olio birjina estra
suabea eta dultzea, gozogintzarako aparta, baita
zaporerik gehitu gabe jakiak frijitzeko edo gozatzeko

APIRILEAN

OLIBA-OLIOA JASO
apirilean oliba-olio birjina estra jasoko duzu, eskaera egitean
aukeratutako gunearen arabera, zehaztutako egutegi eta ordutegian.
ordainketa eskudirutan (olioa jasotzerakoan) edo online (web bidez
eskatzean) egin dezakezu.

La Casa del Aceite

ARBEKINA

18€

3.60€/l

oliba-olio birjina estra
suabea eta dultzea, bikaina entsaladak gozatzeko,
gozogintzarako eta, oro har, gordinik kontsumitzeko

MAIATZEAN

KONTSERBAK, ARROZA ETA PASTA JASO
maiatzean jasoko dituzu kontserbak, arroza eta pasta, eskaera egitean
aukeratutako gunearen arabera, zehaztutako egutegi eta ordutegian. ordainketa
eskudirutan (produktuak jasotzerakoan) edo online egin dezakezu. azken kasuan,
eskaera egitean oliba-olioa baino ez zaizu kobratuko; kontserben arrozaren eta
pastaren kobrantza ez zaizu maiatzera arte egingo.
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ARBEKINA

ARROITZ

oliba-olio birjina estra ekologikoa
bertako berezko barietatea, ukitu mikatz eta pikanteduna, gordinik zein barazkiei laguntzeko sekulakoa

www.errigora.eus

30€
6€/l

oliba-olio birjina estra ekologikoa
suabea eta dultzea, bikaina entsaladak gozatzeko,
gozogintzarako eta, oro har, gordinik kontsumitzeko

Enara, Biosasun

Produktuak modu eraginkor eta errazean eskatzeko gure
web gunera jo. Hala ere, ezin baduzu online eskatu, bete
barruko inprimakia eta eman iezaiozu eskuorria helarazi
dizun pertsonari (jasotze-gunea dioen tokian zer jarri ez
badakizu, jakinaraz iezaiozu). Gogora ezazu kasu horretan
pasta eskatzeko aukerarik ez duzula izango, kopuru
mugatua baitugu eta, beraz, online baino ezin baita eskatu.
Inprimakiaren bidez eskatuz gero, kontakturako datuak
behar bezala betetzeko eskatzen dizugu, zure eskaeraren
inguruko informazioa helarazteko modua izan dezagun.

Bardea, La Casa del Aceite

BETI EGIN DUZUN ERAN, OLIBA-OLIO BIRJINA ESTRA KONBENTZIONALA ZEIN EKOLOGIKOA ESKA DEZAKEZU, 5 LITROKO BIDOIETAN. ORAINGOAN, BAINA, BARIETATEA ERE
HAUTA DEZAKEZU: PIKUAL, ENPELTRE, ARBEKINA EDO
ARROITZ, DENAK ERE NAFARROA HEGOALDEAN EKOITZIAK.

33€

6.60€/l

43€

ZAINZURIAK | 425ML · 12 ONTZI | SORTA KOPURUA:

45€

ZAINZURI EKOLOGIKOAK | 370ML · 12 ONTZI | SORTA KOPURUA:

32€

PIKILLO PIPERRAK | 425ML · 12 ONTZI | SORTA KOPURUA:

35€

PIKILLO PIPER EKOLOGIKOAK | 250ML · 12 ONTZI | SORTA KOPURUA:

47€

ORBURUAK | 720ML · 12 ONTZI | SORTA KOPURUA:

77€

ORBURU EKOLOGIKOAK | 720ML · 12 ONTZI | SORTA KOPURUA:

41€

BARAZKI-MENESTRA | 720ML · 12 ONTZI | SORTA KOPURUA:

65€

BARAZKI-MENESTRA EKOLOGIKOA | 720ML · 12 ONTZI | SORTA KOPURUA:

17€

TOMATE FRIJITUA | 370ML · 12 ONTZI | SORTA KOPURUA:

19€

TOMATE FRIJITU EKOLOGIKOA | 370ML · 12 ONTZI | SORTA KOPURUA:

21€

ARROZ ZURIA | 1KG · 12 PAKETE | SORTA KOPURUA:

42€

ARROZ ZURI EKOLOGIKOA | 1KG · 12 PAKETE | SORTA KOPURUA:

25€

POTXAK | 720ML · 12 ONTZI | SORTA KOPURUA:

26€

KREMA EKOLOGIKOAK | 500ML · 12 ONTZI | SORTA KOPURUA:

3.58€/u

425 ml-ko (konb.) edo 370 ml-ko (eko.) 12 ontzi

3.75€/u

< El Agricultor, El Escolar
Iturri, La Churta >

2.67€/u

PIKILLO PIPERRAK
425 ml-ko (konb.) edo 250 ml-ko (eko.) 12 ontzi

2.92€/u

< Ebrón, María Jesús
Ebrón >

3.92€/u

ORBURUAK
720 ml-ko 12 ontzi

6.42€/u

< Almanaque, María Jesús
Ebrón >

3.42€/u

BARAZKI-MENESTRA
720 ml-ko 12 ontzi

5.42€/u

< Pedro Luis
La Churta >

1.42€/u

TOMATE FRIJITUA
370 ml-ko 12 ontzi

1.58€/u

< El Alcaraván
El Alcaraván >

1.75€/u

ARROZA
1 kg-ko 12 pakete

< María Jesús

Pedro Luis >

POTXAK KREMAK
720 ml-ko 12 ontzi

500 ml-ko 12 ontzi

3.50€/u

2.08€/u

2.17€/u
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