
Bat egin
Errigora
Balioekin
Sarri esan dugun bezala, ekoizteko 
erak aldatzeko bide eraginkorra 
izan daiteke kontsumitzeko modua 
aldatzea. Horretarako saioa duzu, 
hain zuzen, eskutik eskura kanpaina. 
Kanpaina hau momentu egokia da 
Errigora Balioak dituzten produk-
tuak eskatu eta despentsa urte 
guztirako betetzeko eta, ondorioz, 
balio horietan modu zuzenean 
eragiteko. 

Errigora Balioak betetzen dituzten 
produktuak kontsumitzen dituzu-
nean, nekazari eta elaboratzaileen 
arteko bidezko harremana ber-
matzen duzu. Izan ere, produktu 
horien atzean dauden nekazari 
eta elaboratzaileek elkarrekin eta 
zuzenean adosten dituzte, besteak 
beste, ekoitzi beharreko kopuruak 
zein ordaindu beharreko kostuak. 
Halaber, euskara sustatzaile zara 
Ager zonaldean eta ondorioz, 
Euskal Herrian. Ekoizleei euskaraz 
kontsumitu nahi duen komunitate 
handi bat parez pare agertzean, 
euskarak balioa irabazten du eta 
horren adibide da ekoiztetxeetan 
euskara planak martxan jarri izana.

Aurreko urteetan ere bagenioen eta 
aurten are gehiago azpimarratzen 
dugu, kanpaina honetan eskura 
dituzun Errigora Balioak betetzen 
dituzten produktuak kontsumitu-
ta lur-eremu berriak jartzen dira 
bestelako ereduen esku, ekoizpen 
arduratsuan oinarrituta eta kanpo-
tik ekartzen genituen produktuen 
ekoizpena berreskuratuz, elikadura 
burujabetzara bidean.  
Bete ezazu despentsa!

Bete etxeko 
despentsa  
urte guztirako Nafarroa hegoaldeko 
oliba-olio birjina estrarekin (bidoika) 
eta kontserba, pasta, arroz eta 
lekale sortekin (12 unitateka).  
Auzo lanari esker, zure herrian 
ekoizlearen etxean duen prezio 
berean.

Llena tu des pensa
para todo el año con productos del sur de 
Navarra: aceite de oliva virgen extra en bi-
dones y lotes de conservas, arroz, pasta y 
legumbres en lotes de 12 unidades. Gracias 
al auzolan, en tu pueblo al mismo precio al 
que lo vende el productor en origen.

Remplissez votre garde-manger
toute l’année avec des produits du sud de la 

Navarre : huile d’olive vierge extra en bidons 

et des lots de conserves, riz, pâtes et légumi-

neuses en lots de 12 unités. Grâce au travail 

communautaire, vous l’aurez chez vous au 

même prix de vente que chez le producteur.

Urtean,
batazbeste,  
pertsonako
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Bat egin
Errigora
Balioekin

Nafar hegoaldeko uzta
eskutik eskura

Promedio anual por persona
Moyenne annuelle par personne

litro
olio

kilo
pasta

kilo
lekale

ontzi
tomate frijitu

errigora.eus

D’huile d’olive vierge extra et les lots de 

conserves, riz, pâtes et légumineuses, toutes 

à prix d’origine.

Aceite de oliva virgen extra y lotes de 
conservas, arroz, pasta y legumbres a 
precio de origen.

Oliba-olio birjina estra, kontserbak, 
arroza, pasta eta lekaleak euskaraz 
etiketatuta eta ekoizlearen jatorrizko 
prezioan.

Iparraldetik

+33 532 09 35 45
Hegoaldetik

+34 848 87 12 23

Nafar hegoaldeko uzta eskutik eskura



 Orburuak
Orburu bihotzak

720ML-KO 12 ONTZI

84€  7.00€/u

Piperrak
Pikillo piper osoak (18/22)

425ML-KO 12 ONTZI

36€  3.00€/u

 Piperrak
Pikillo piper osoak (9/12)

250ML-KO 12 ONTZI

38€  3.16€/u

Zainzuriak
Zainzuri zuri lodiak (8/12)

425ML-KO 
12 ONTZI

46€  3.83€/u

 Zainzuriak
Zainzuri zuri lodiak (6/12)

370ML-KO 12 ONTZI

48€  4.00€/u

 Arroza
Arroz integral erdiluzea

KILOKO 12 PAKETE

51€  4,25€/u

 Barazkiak
Borraja, zerba-penkak 

eta lekak

720ML-KO 12 ONTZI

38€  3.16€/u

Orburuak
Orburu bihotzak

720ML-KO 12 ONTZI

69€  5.75€/u

 Arbendolak
Azalarekin, zurituak  

eta txigortuak

130G-KO 12 ONTZI

45€  3.75€/u

Ebrón

Bardea

La Churta

Iturri
El Escolar
La Churta

Ebrón

La Churta
Enara

El Agricultor
El Escolar

Ebrón

Iturri

El Agricultor
El Escolar
Iturri

La Churta

Ebrón

El Escolar
Iturri
La Churta

Ebrón

Ebrón

El Alcaraván

 Pasta
Makarroi txuria, fussili 

albahaca eta pikillo Fussilia

400GR-KO 12 PAKETE

45€  3.75€/u

Tomatea
Tomate frijitua

370ML-KO 12 ONTZI

19€  1.58€/u

 Menestra
Barazki-menestra

720ML-KO 12 ONTZI

78€  6.50€/u

 Txitxirioak
Txitxirioak

720ML-KO 12 ONTZI

27€  2.25€/u

 Tomatea
Tomate frijitua

370ML-KO 12 ONTZI

23€  1.92€/u

Kardua
Kardu zuritua

720ML-KO 12 ONTZI

25€  2.08€/u

Barazkiak
Borraja, zerba-penkak 

eta lekak

720ML-KO 12 ONTZI

30€  2.50€/u

 Kardua
Kardu zuritua

720ML-KO 12 ONTZI

28€  2.33€/u

Pasta Martinelli

Martxoaren 9tik 29ra egin daitezke 
eskaerak, Errigoraren webgunearen 
bidez (errigora.eus) zein telefonoz 
(ondoan dauden zenbakietara 
deituta).

Los pedidos han de hacerse del 9 al 29 de 
marzo, a través de la web errigora.eus o lla-
mando por teléfono.

Les commandes doivent être passées du 9 au 29 

mars, via le site errigora.eus ou par téléphone.

Apirilaren amaieran edo maia tzaren 
hasieran jasoko dituzu pro duktuak 
zure herrian, eskaera egitean 
aukeratutako gunean, zehaztutako 
egutegi eta ordutegian.

Recogerás tu pedido en abril/mayo, en el pun-
to que elijas al hacer el pedido, en la fecha y 
horario que se indique.

Vous récupèrerez votre commande en avril/mai, 

à l’endroit que vous aurez choisi lors de la com-

mande et à la date et horaire que vous aurez 

indiqués.

Online eginez gero, bi zatitan 
ordaintzeko aukera izango duzu. 
Bestela, dena batera ordain 
dezakezu, eskudirutan, produktuak 
jasotzerakoan.

Puedes pagar en dos plazos si lo haces online. 
Si prefieres pagar en metálico, podrás hacerlo 
al recoger los productos.

Vous pouvez payer en deux fois si la com-
mande est passée en ligne. Si vous préférez 
payer en espèces, vous pourrez le faire lorsque 
vous récupèrerez votre commande. 

eskatu

jaso

ordaindu

errigora.eus
(+33) 532 09 35 45
(+34) 848 87 �2 23
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Zer da
Errigora?
Euskal Herria oinarri eta auzolana 
lanabes dituen ekimen herritarra 
da. Nafarroa hegoalde eta 
erdialdea du ardatz eta euskara 
ofiziala ez den zonaldean eragin 
nahi du, eremu horretakoak 
propio diren elikagaiei Euskal 
Herrian bidea emanaz, euskaratik, 
euskararako eta euskaraz.

Errigora es una iniciativa popular que tiene 
como eje la tierra navarra donde el euskera 
no es oficial. Valiéndose del auzolan, pre-
tende 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'eus-

kera 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.

 Arbekina
Oliba-olio birjina estra ekologikoa

5 LITROKO ONTZIA

40€  8.00€/l

Bardea
La Casa 
del Aceite

Biosasun
Enara

 Arroitz
Oliba-olio birjina estra ekologikoa

5 LITROKO ONTZIA

44€  8.80€/l

Castillo 
de Ablitas

Enpeltre
Oliba-olio birjina estra

5 LITROKO ONTZIA

30€  6.00€/l

La Casa 
del Aceite
Castillo 
de Ablitas

Arbekina
Oliba-olio birjina estra

5 LITROKO ONTZIA

30€  6.00€/l

La Casa 
del Aceite

Pikual
Oliba-olio birjina estra

5 LITROKO ONTZIA

30€  6.00€/l

Bardea
Biosasun
Enara

 Arroitz + arbekina
Oliba-olio birjina estra ekologikoa

2 LITROKO 2 ONTZI

37€  9.25€/l

El Alcaraván

 Arroza
Arroz zuri erdiluzea

KILOKO 12 PAKETE

55€  4,58€/u

El Alcaraván

Arroza
Lido arroza

KILOKO 12 PAKETE

26€  2.17€/u

 Lekaleak
Dilista eta txitxirio lehorrak

500G-KO 12 PAKETE

33€  2.75€/u

Hazialdeko

Potxak
Potxa zuri eta berdeak

720ML-KO 12 ONTZI

43€  3.58€/u

El Escolar


