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Honez gero, 41 urte joan dira Espainian gure 
lehen saltokia ireki genuenetik, eta hasieratik 
beretik gure helburua oso argi izan dugu: gizarte 
honetako kide izatea, beste auzokide bat 
izatea, saltokiak ditugun eskualdeetan. 

Gure konpromisoa tokiko eta eskualdeko 
ekonomiaren alde aritzea eta bertako produktuak 
sustatzea da, bai eta produktuak ekoiztu, prestatu, 
landu edo hazten dituen jendea sustatzea ere 
(enpresak, nekazariak, nahiz abeltzainak izan). 

Eskualdeko ekonomiari eragiteaz gain, 
konpromiso sozial bat ere hartzen dugu gure 
gain; hartara, lan handia egiten dugu Carrefour 
Elkartasuna Fundazioaren bitartez. Era berean, 
saltokiak ditugun inguruneen ingurumenarekin 
konprometituak gaude. 

Gure merkataritza-ereduak prezioen 
lehiakortasunaren alde egiten du, tokiko 
eskaria asetzearen alde eta modernizazioaren 
alde, betiere gure bezeroak gogobetetzea 
xede harturik, haiek baitira gure gogoeten eta 
eguneroko ekintzen erdigunea.  

Eskualdeko ekonomiaren alde jardutearen 
ondorioz, enplegu eragile eta sortzaile gara, eta 
gure nortasunean txertaturik dago nekazarien 
eta abeltzainen produktuen alde egiten 
dugun apustu tinkoa, bai eta Espainiako 
enpresen alde egiten duguna ere.

Carrefour Espainian 
Autonomia Erkidego guztietako 9.300etik 
gora enpresarekin lan egiten dugu -gehienak 
ETEak edo Enpresa Txiki eta Ertainak-, eta gure 
erosketarik gehienak egiten dizkiegu. 

Espainiako fruta eta barazkiak 
merkaturatzen dituen lehen enpresa gara, 
barazkiak eta fruituak erosten dituen SOCOMO 
gure fi lialaren bidez. Gure establezimendu-
sarearen bitartez, beraz, Espainiako 
nekazaritzako produktuak merkaturatzen 
ditugu hala Europako herrialdeetan nola beste 
kontinente batzuetakoetan.

Gure merkataritza-proposamenak hainbat 
oinarri ditu, hala nola marken eta eskaintzen 
aniztasuna, prezio lehiakorrak eta tokian tokiko 

eskariari harrera egitea, tokiko enpresak eta 
haien produktuak gurean txertatuz.

Gure supermerkatuen bidez eskaintzen dugun 
hurbiltasuna ere gure apustuan txertatua dago; 
izan ere, gure bezeroen egoera eta premietara 
egokitzen gara, eta gure eguneroko ekintzen 
erdigunean jartzen ditugu.

Merkataritza-eredu arduratsua
Era berean, gure merkataritza-ereduaren 
bidez erakusten dugu garapen 
iraunkorrarekin dugun konpromisoa. 
Gure lehentasunen artean ez dago bakarrik 
nekazaritza iraunkorra eta kontsumo 
arduratsua sustatzea, baizik eta aldi berean, 
banatzen ditugun produktuen kalitatea 
bermatzea, balio-kate osoa kontrolatuz.

Gure jardueraren ingurumen-eragina murriztea 
ere gure helburuen artean dago. Energia 
aurreztea sustatzen dugu, gure saltokietan 
azken teknologiak erabiliz, eta eragileak gara 
hondakinen kudeaketa eraginkorrean, bai eta 
atmosferara CO2 gutxiago isurtzerakoan ere.

Gure garapen iraunkorraren ereduarekin bat, 
2001ean Carrefour Elkartasun Fundazioa
sortu genuen, Espainian enpresaren gizarte-
ekintza bideratzeko; programak Espainian eta 
tokian-tokian garatzen ditu. 

Gizarte-ekintza saltokiak ditugun toki 
guztietan toki mailan sustatzeko, 
Fundazioak 131 Batzorde ditu, gure taldeetako 
kide diren 902 boluntarioz osaturikoak.

Espainiako nekazari, abeltzain eta 
enpresekin lan egiten dugu
Tokiko ekonomiaren alde jardutearen ondorioz, 
lankidetzan ari gara Espainiako 9.300etik 
gora enpresarekin; gehienak ETEak dira. 
Gure bezeroei eskaintzen diegun tokiko eta 
eskualdeko eskaintza zabalean datza gure 
merkataritza-ereduaren bereizgarria.

Era berean, orain dela hamar urtetik baino 
gehiagotik hona, gure zentroetan tokiko 
nekazaritzako elikagaiak sustatzeko programak
garatzen ditugu. 2013an, hain zuzen, 17 kanpaina 
antolatu genituen, produktu horiek berariaz 

sustatzeko; zehazki, 674 enpresak hartu 
zuten parte 3.068 produkturekin, eta 
Autonomia Erkidego guztietan, 15,8 milioitik 
gora lagunek bisitatu zituzten.

Eskualdeetako produktuak gure 
saltokietan sustatzeko ekimen horien 
baitan, Nekazaritzako Elikagaien arloan 
diharduen ETE onenaren eta Enpresarik 
Berritzaileenarentzako Carrefour Sariak 
antolatzen ditugu. 

2013an, zehazki, Autonomia Erkidegootan egin 
dira: Aragoin,Gaztela-Mantxan, Nafarroako 
Foru Komunitatean, Valentziako Erkidegoan, 
Balear Uharteetan eta Euskadin. 

Sari horien xedea bereziki da nekazaritzako 
elikagaietan diharduten eskualdeetako 
enpresa txiki eta ertainen lana aitortzea, bai 
eta nekazaritza- eta abeltzaintza-kooperatiben 
lana ere, eta horrekin batera, gure linealetan 
tokiko produktuen eskaintza sendotzea, 
kontsumitzaileen gustu eta ohituretara 
egokituz, saltokiak ditugun tokietan.

TOKIAN BERTAN KONPROMETITZEN GARA

Tokian bertan 
konprometitzen 
gara  

Tokian tokiko 
eskariari egiten 
diogu harrera; 
hartara, gure 
merkataritza-
proposamenean 
tokiko nekazaritza- 
nahiz abeltzaintza-
enpresak eta 
-kooperatibak 
txertatzen ditugu, 
bai eta haien 
produktuak ere  
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KKANAARIAKK
Enpresa parte-hartzaileak: 100

Bisitariak: 471.136
Erreferentziak: 1.000
Hipermerkatu kop: 6

VALENTTZIAAKO
ERRKIDDEGOOA

Enpresa parte-hartzaileak: 60
Bisitariak: 2.315.966
Erreferentziak: 300

Hipermerkatu kop: 23

EXTTREMMADUURA
Enpresa parte-hartzaileak: 54

Bisitariak: 632.590
Erreferentziak: 250

Hipermerkatu kop: 8

ASSTURRIASKKO 
PRRINTZZERRRIA

Enpresa parte-hartzaileak: 55
Bisitariak: 388.625
Erreferentziak: 93

Hipermerkatu kop: 5

GAAZTEELA -- MAANTXXA
Enpresa parte-hartzaileak: 31

Bisitariak: 188.829
Erreferentziak: 61

Hipermerkatu kop: 5

KAANTAABRIIA
Enpresa parte-hartzaileak: 46

Bisitariak: 387.166
Erreferentziak: 167

Hipermerkatu kop: 3

GAAZTTELA ETA LEOON
Enpresa parte-hartzaileak: 50

Bisitariak: 1.245.847
Erreferentziak: 154

Hipermerkatu kop: 8

GALLIZIA
Enpresa parte-hartzaileak: 43

Bisitariak: 622.291
Erreferentziak: 103

Hipermerkatu kop: 11

BAALEAAR UUHARRTEAAK
Enpresa parte-hartzaileak: 30

Bisitariak: 318.739
Erreferentziak: 104

Hipermerkatu kop: 3

EEUSKKADII
Enpresa parte-hartzaileak: 59

Bisitariak: 477.964
Erreferentziak: 250

Hipermerkatu kop: 5

ANNDALLUZIIA
Enpresa parte-hartzaileak: 43

Bisitariak: 2.924.476
Erreferentziak: 140

Hipermerkatu kop: 37

ARAAGOI
Enpresa parte-hartzaileak: 34

Bisitariak: 328.184
Erreferentziak: 137

Hipermerkatu kop: 2

NAAFARRROAAKO FORRU
KOMMUNNITATTEA

Enpresa parte-hartzaileak: 39
Bisitariak: 322.940
Erreferentziak: 250

Hipermerkatu kop: 3

MAADRILLGO EERKIDDEGGOA
Enpresa parte-hartzaileak: 30

Bisitariak: 5.239.138
Erreferentziak: 59

Hipermerkatu kop: 25

Espainiako 
eskualde produktuak 
sustatzeko 2013. 
urteko programa  

ESPAINIAKO ESKUALDE PRODUKTUAK SUSTATZEKO 2013. URTEKO PROGRAMA 05

Datak: 2013ko 
ekainetik urrira

Enpresa parte-hartzaileak: 674

Aurkeztutako produktuak: 3.068

Bisitari kopurua: 15.833.889 

Hipermerkatu kopurua: 144

Promozio kopurua: 17



Espainiako nekazaritzaren aberastasuna, 
oparotasuna eta goi kalitatea ederki ezaguna 
eta goraipatua da hala gure herrialdean nola 
munduaren gainerakoan.

Horretaz oharturik eta gure helburu 
nagusietako bat gogoan harturik, hau da, tokiko 
eta eskualdeko produktuen alde jardutea, 
hornitzaile horien produktuak eskaintzen ditugu, 
gure bezeroek eskatzen dituzten freskurarekin 
eta kalitatearekin eskaini ere. 

Espainiako landa-eremuaren aberastasunaren 
erakusleiho bihurtu gara, eta, barazkiak eta 
frutak erosten dituen SOCOMO gure fi lialaren 
bidez, Espainiako fruta eta barazkiak 
merkaturatzen dituen lehen enpresa izatera 
iritsi gara, eta gure herrialdeko eremu ekoizle 
guztietan ari gara.

2013an, espainiar nekazaritzako 
produktuetan, 370.000 tona baino 
gehiago erosi genituen.

SOCOMO, halaber, Espainiako barazki- eta 
fruta-produktuak esportatzen dituen lehen 
enpresa ere bada. Europako herrialdeetara 
egin ohi den esportazio tradizionalaz gain, gure 
nekazarien produktuak hainbat herrialdetan 
ere sartu ditugu, gure zentro-sarearen bidez; 
Arabiar Emirerri Batuetan, Marokon, Taiwanen 
edota Brasilen, adibidez.

06 ESPAINIAKO PRODUKTUAK MERKATURATZEN DITUGU 07

Espainiako 
nekazaritza 
eremuko fruta 
eta barazkiak 
merkaturatzen 
eta esportatzen 
dituen lehen 
enpresa gara, 
barazkiak eta 
frutak erosten 
dituen SOCOMO 
gure fi lialaren 
bidez. 

Espainiako 
produktuak 
merkaturatzen 
ditugu

Espainiako 
landatik datozen 
370.000 tonatik 
gora produktu 
erosten ditugu 
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Nekazaritzako elikagaien ETE Onenaren Saria: 
BODEGAS SAN VALERO
Upategi hau 1944an sortu zen Cariñenan, 
ardogintzan tradizio handia duen eremuan; izan 
ere, 1932an, inguru horretan Aragoiko lehen 
Jatorrizko Izendura egin zen. 

Eskualdeko 60 mahastizain kooperatiba batean 
elkartu ziren eta, hasiera hartan, ardoa ontziratu 
gabe ekoiztu zuten. Hobekuntzak etengabe 
egitearen ondorioz, 1962an botilaratze industriala 
Aragoin ezarri zuen lehen upeltegia izan zen.  
Era berean, 1983an, mahats-bilketa kontrolatua 
esaten zaiona ezarri zuen, ahalik eta kalitaterik 
handiena bilatzea xede hartuta. 

Gaur egun, 3.500 hektarea mahastiren jabe diren 
700 bazkide mahastizain ditu, eta Cariñenako 
upeltegirik modernoena da, eta ederki uztartu 
dituzte tradizioa eta mahastiarekiko grina 
Europako enologia-teknikarik modernoenekin. Hori 
dela eta, nazioartean ere aitorpen asko jaso ditu.

Enpresa Berritzaileenari Saria: 
EL GALLO ROJO
1969an sortua, enpresa patata frijituak egiten 
hasi zen inguruko denda txikietan banatzeko. 
2008tik aurrera, Aragoiko beste talde baten 
eskuetara igaro eta hazten hasi zen.

Instalazioetan inbertitu zuen, makineria berria 
eta modernoagoa erosteko, eta ekoizpen-
bideak hobetu zituen; horrekin batera, irudi 
korporatiboa berritu eta salmenta-kontzeptua 
aldatu zuen. Horren ondorioz, Aragoiko markarik 
ezagunenetako bat da. 

Berrikuntzaren aldeko apustuak eraginda, 
produktu bereizgarriak merkaturatu ditu, hala 
nola zapore bitxiko patata frijituak. Dagoeneko 
oso ospetsuak dira eta kalitate handiko lehengaia 
dute oinarrian: Aragoiko patatak.

“Produtos de Aragón, 
Sabores Únicos” 
Promozioaren datuak
Ekainaren 20tik uztailaren 
3ra eta urriaren 4tik 14ra
Enpresa parte-hartzaileak: 34
Aurkeztutako produktuak: 137
Bisitariak: 328.184

Carrefourren 2013ko datuak Aragoin
Aragoiko enpresei egindako erosketak: 
190,7  Milioi / €
Carrefourrekin merkataritza-
harremanak izan zituzten erakundeak: 
178

08

Erakustaldia 328.184 pertsonak 
bisitatu zuten eta ekainaren 
20tik uztailaren 3ra eta urriaren 
4tik 14ra egin zen Aragoiko 
Carrefour hipermerkatuetan.

Carrefour Sarien Aragoiko 
banaketa-ekitaldiak Aragoiko 
gobernuko presidente Luisa 
Fernanda Rudi izan zuen buru. 

www.sanvalero.com www.gallorojo.g4comunicacion.com
A

Autonomia Erkidego 
bakoitzean 
finkatuta gaude
Carrefour  Sarien
2013ko edizioa
Aragoi

08080808
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Nekazaritzako elikagaien ETE Onenaren Saria: 
SOCIEDADE COOPERATIVA DO CAMPO 
VINÍCOLA DE TOMELLOSO
Upeltegi honen hastapenak 1986an izan ziren, 
urte hartan beren upeltegia zuten 28 mahastizain 
eta ardogile familia elkartu baitziren ardoak 
elkarrekin merkaturatzeko. Ordura arte, haietako 
bakoitzak betiko kobazuloetan egiten zuen ardoa. 

Berrikuntza hats batek blaiturik eta eskualdearen 
indar berriak bultzaturik, mahastiak berregituratu 
zituzten. Urte haietan, izan ere, eskualdea 
erakusten hasi zen eite modernoko ardoak 
ekoizteko zuen ahal handia. Era berean, aldaera 
berriak ezarri zituzten, eta ardoa egin eta ontzeko 
upeltegi bat eraiki zuten, bitarteko teknikorik 
berritzaileenak erabiliz. 

Horrela, Kooperatiba horretako bazkideen 
adoreak eta fedeak bultzaturik, urtetik urtera gero 
eta botila gehiago ekoiztu dituzte, eta markak 
eskualdetik eta gure mugetatik kanpo ezagutzen 
ari dira. 

Enpresa Berritzaileenari Saria: 
QUESOS VEGA SOTUÉLAMOS S.L.
Enpresa hau 1985ean lotu zitzaion bideari. 
Lantegian artisautza-gazta egiten zuten, 
Sotuélamos izeneko pedania batean. 1998an, 
bi adiskidek enpresa erostea erabaki zuten; biak 
ere artisautza-gaztaz maitemindurik zeuden eta 
lantegi txiki horretan gazta egiten zuten. 

Ahalegin handiz eta beti teknika tradizionalak 
errespetatuz, marketin-estrategia berriak garatu, 
formatu berriak bilatu eta produktu berriak 
merkaturatu zituzten. 

Garai hartarako famatua zen ardi-gazta samurrari 
merkatua irauli zuen “romero” ardi-gazta erantsi 
zitzaion, bai eta Erreserba Handiko gantzarekin 
zahartutako ardi-gazta ere.  

Inbertsioak egin zituzten instalazioak handitu eta 
hobetzeko, eta Espainiatik kanpo ere hasi ziren 
gaztak merkaturatzen.

Berrikuntza eta fabrikazio-prozesuak nahiz 
kalitatea hobetzea izan dute beti gogoan; 
gero eta indar handiagoz, gainera. Horregatik, 
elikadura-segurtasuneko BRC deritzon 
kalitate-sistema ezartzea erabaki zuten, 
bai eta erreferentzia berriak ere, bezeroen 
eta banatzaileen eskaria asetze aldera. Hori 
guztia, jakina, beren produktuen artisautza-
tankera eta era tradizionala galdu gabe. 

“Productos de Castilla - La Mancha”
Promozioaren datuak
Urriaren 10etik 28ra
Enpresa parte-hartzaileak: 31
Aurkeztutako produktuak: 61
Bisitariak: 188.829

Carrefourren 2013ko datuak 
Gaztela-Mantxan
Gaztela-Mantxako enpresei 
egindako erosketak : 
159 Milioi / €
Carrefourrekin merkataritza-
harremanak izan zituzten erakundeak: 
291

Erakustaldia 188.829 pertsonak 
bisitatu zuten eta urriaren 10etik 
28ra egin zen Gaztela-Mantxako 
Carrefour hipermerkatuetan.

Carrefour Sarien 
Gaztela-Mantxako banaketa-
ekitaldiak Gaztela-Mantxako 
presidente Mª Dolores Cospedal 
izan zuen buru.

www.vinicolatomelloso.com www.vegasotuelamos.com
10

Autonomia Erkidego 
bakoitzean 
finkatuta gaude
Carrefour  Sarien
2013ko edizioa
Gaztela-Mantxa
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Nekazaritzako elikagaien ETE Onenaren Saria: 
BODEGAS PRÍNCIPE DE VIANA
Upeltegia 1983an zabaldu zen, urte hartan lehen 
instalazioak Murtxanten ezarri baitzituzten. Gaur 
egun, 420tik gora hektarea dituzte jabetzapeko 
mahastietan, eta 480, mahasti kontrolatuetan; 
guztira, 11 milioi kilo mahats ardotzeko gaitasuna 
dute. Ardoa ontzeko gelan 15. 000 upel sartzen dira, 
eta 15.000 botila ekoizteko gaitasuna dute orduko.

Sorta zabala dute estiloetan, sorta zabala 
ere aldaera- eta joera-coupagetan, etengabe 
ikerkuntza lana egiten dutelako eta berrikuntzaren 
alde dihardutelako. 

Azken ildoak eta teknologiak erabiltzen dituzte 
beren mahastiak kudeatu eta lantzeko, natur 
ingurunea beti errespetatuta. 

Izaera eta hats berritzaile hori ardoetara 
eraman izanaren ondorioz, erreferentzia dira 
Nafarroako Jatorrizko Izenduraren barnean, eta 
saririk entzutetsuenak irabazi dituzte Espainian 
eta nazioartean. 

Enpresa Berritzaileenari Saria: 
EMBUTIDOS ARBIZU S.L.
Familia-enpresa hau hirurogeiko hamarkadatik ari 
da lanean.

Produktuak lanketa tradizionalari jarraikiz egiten 
dituzte, artisautza-prozesu zorrotzarekin bat. 
Arretaz aukeratzen dituzte kalitate handiko 
lehengaiak, hori ezinbestekoa baita enpresa 
honek eskaintzen duen elikagai sorta bikaina 
lortze aldera. 

Instalazio handi eta berrituak dituzte, 
makineria zehatzaz hornituak, ekoizpen-
gaitasuna handitzeko, baina beti artisautza-
planteamendua oinarri harturik hala elikagaien 
sorreran nola prestaketan. 

Produktuen artean daude lukainka freskoa, 
patea, hirugihar adobatua eta txistor famatua 
edo “txistor berdea”, kontsumitzaileek esaten 
dioten bezala, Parisko gastronomia-produkturik 
onenarentzako Coq Dor saria jaso duena.

Gaur egun, familia honek produktu ekologikoen 
ildo bat merkaturatu du, eta txistorra izan 
da lehena; hau da, osagai guztiak ehuneko 
ehunen dira ekologikoak. Horrexek bereizten 
du eta eman dio toki berezi bat merkatuan, 
erreferentziazko enpresa bat izatera iristeraino.  

“El Sabor de lo Nuestro” 
promozioaren datuak  
Ekainaren 20tik uztailaren 15era
Enpresa parte-hartzaileak: 39
Aurkeztutako produktuak: 250
Bisitariak: 322.940

Carrefourren 2013ko datuak 
Nafarroako Foru Komunitatean:
Nafarroako enpresei egindako erosketak: 
129,4 Milioi/ €
Carrefourrekin merkataritza-harremanak 
izan zituzten erakundeak: 160

08

Erakustaldia 322.940 pertsonak 
bisitatu zuten eta ekainaren 
20tik uztailaren 15era egin zen 
Nafarroako Foru Komunitateko 
Carrefour hipermerkatuetan.

Carrefour Sarien Nafarroako 
banaketa-ekitaldiak Nafarroako 
Foru Komunitateko gobernuburu 
Yolanda Barcina izan zuen buru.

www.principedeviana.com www.embutidosarbizu.es
120881212

Autonomia Erkidego 
bakoitzean 
finkatuta gaude
Carrefour  Sarien
2013ko edizioa
Nafarroako Foru Erkidegoa
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Nekazaritzako elikagaien ETE Onenaren Saria:
BODEGAS PEDRO MORENO 1940, S.L.
Upeltegi hauen jatorria XX. mende hasierakoa da, 
garai hartan ardogintzan hasi baitzen 
Pedro Beltrán, jendeak “El Moreno” esaten ziona. 
Jaraguas izeneko herrian izan zuen abiaburua,  
Utiel Requena eskualdearen ekialdean.

1940ean, ahalegin handiz, upeltegi txiki bat eraiki 
zuen bere ardoak egiteko. Jarduera horri seme-
alabek eman zioten jarraipena, 60ko hamarkadan. 

Sortzailearen ilusio handiari eustea gogoan 
harturik, hirugarren belaunaldiak ardoa egiteko 
planta berri bat eraikitzeaz gain, hasierako 
upeltegiari zegokion eraikina ere berritu du, 
bertan dastatze gela bat, ardoa ontzeko upel-gela 
bat, laborategi bat eta bulegoak ezartzeko.

Era berean, 2008an, eraikin bat eraiki zen, ardoa 
automatikoki botilaratzeko linea ezartzeko; horrek, 
autonomia eta lehiakortasun handiagoa eman zien 
ardo botilaratuak merkaturatzeko jardueran.  

Tradizioaren eta teknologia berrien 
uztarketa, eta ardogintzan erakusten duten 
maitasuna; horra hor zergatik duten beren 
ardoek izaera paregabea. 

Enpresa Berritzaileenari Saria: 
ANECOOP SOCIEDAD COOPERATIVA
Baratze eta fruta arloko enpresa kooperatiba 
hau 76 nekazaritza-kooperatibaz osaturik dago. 
Bere xede nagusia da beren barazkiak eta frutak 
kanpoaldeko merkatuan merkaturatzea, bai eta 
beren ardoak eta oliba-olioa ere. 

Sortu zen une beretik, besteak beste, 
Espainiako lehenetariko enpresa bat izatera 
iritsi da barazki eta frutetan, eta Europako 
enpresa nagusietako bat ere arlo horretan 
bertan; halaber, Europako lehen enpresa zitrikola 
da, munduko bigarrena, eta  735.000 tona 
produktu merkaturatzen ditu. Beraz, Espainiako 
enpresarik nazioartekotuenetako bat da, 
nazioarteko egitura eta guzti baduena, eta gaur 
egun 65 herrialdetara esportatzen du. 

Kooperatiba gisara duen erantzukizun 
sozialak kontsumitzaileen eta gizartearen 
espektatibei erantzuten die, bere 
zutabeetako bat baita ahalik eta produkturik 
naturalenak eta osasungarrienak ekoiztea, 
beti ingurumena errespetatuta eta natur 
baliabideak zainduta. 

“Productos de la Comunidad Valenciana”
promozioaren datuak  
Ekainaren 20tik uztailaren 7ra
Enpresa parte-hartzaileak: 60
Aurkeztutako produktuak: 300
Bisitariak: 2.315.996

Carrefourren 2013ko datuak 
Valentziako Erkidegoan:
Valentziako enpresei egindako erosketak: 
454,1 Milioi / €
Carrefourrekin merkataritza-harremanak 
izan zituzten erakundeak: 969

Erakustaldia 2.315.966 pertsonak 
bisitatu zuten eta ekainaren 
20tik uztailaren 7ra egin 
Valentziako Erkidegoko Carrefour 
hipermerkatuetan.

Carrefour Sarien Valentziako 
Erkidegoko banaketa-ekitaldiak 
Valentziako Generalitateko 
presidente Alberto Fabra izan 
zuen buru.

www.bodegaspedromoreno1940.es www.anecoop.com

Autonomia Erkidego 
bakoitzean 
finkatuta gaude
Carrefour  Sarien
2013ko edizioa
Valentziako Erkidegoa
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Nekazaritzako elikagaien ETE Onenaren Saria: 
CAFÉ RICO S.L.
Mallorkako enpresa hau 1959an sortu zuen 
Fontanet jaunak. Ibilbide luze eta tradizio handia 
du eta jakin izan du moldatzen etengabeko 
aldaketetara; gaur egun, liderra da kaferik onenen 
fabrikazioan eta xigorketan.

Abangoardia teknologikoan dago ekoizpen-
prozesuetan, baina inola ere bere funtsa galdu 
gabe: hots, kafeak egiten ditu, prozesuaren fase 
bakoitza zorrotz kontrolatuta, hau da, lehen 
kalitateko kafea jatorrian bereiztetik, ontziraketa 
eta banaketaraino. 

Era askotako formatuak ditu, ederki egokitzen 
da kontsumitzaileen joera eta gustuetara, eta 
kalitaterik handiena eskaini nahi du beti bere 
zerbitzuetan; hori dela eta, kontsumitzaileen 
aitorpena jaso du.

Enpresa Berritzaileenari Saria: 
FRUITES I VERDURES AGROILLA S.L.
Enpresa hau 1992an sortu zuten Mercapalmako 
asteroko merkatua erabiltzen zuten hainbat 
ekoizle mallorcarrek; merkatuaren bidez beren 
ekoizpenei irteera ematen zieten. Errendimendua 
hobetze aldera, eskaintza enpresa bakar batean 
biltzea erabaki zuten genero guztia banatzeko. 

Gaur egun, 460 langile ditu eta haien xedea da 
bezeroei balio erantsia ematea, produktuen 
kalitateari eta dibertsitateari esker, bai eta era 
askotako zerbitzuak emateari esker ere. 

Enpresaren produktu nagusiak tomateak, sandiak 
eta meloiak dira, eta, horrez gain, zitrikoak, 
azaloreak, piperrak, azak eta sagarrak ere bai.

500etik gora hektarea lantzen dituztela, 
merkatuari frutak eta barazki freskoak eskaintzen 
dizkiote, guztiak ere kalitate handikoak, eta horrek 
eraginda, erreferentzia dira merkatuan.

“Fira de Productes Balears” 
promozioaren datuak  
Ekainaren 20tik uztailaren 3ra
Enpresa parte-hartzaileak: 30
Aurkeztutako produktuak: 104
Bisitariak:  318.739

Carrefourren 2013ko datuak 
Balear Uharteetan:
Balearretako enpresei egindako 
erosketak: 15,5 Milioi / €
Carrefourrekin merkataritza-harremanak 
izan zituzten erakundeak: 153

Erakustaldia 318.739 pertsonak 
bisitatu zuten eta ekainaren 
20tik uztailaren 3ra egin zen 
Balear Uharteetako Carrefour 
hipermerkatuetan.

Carrefour Sarien Balear 
Uharteetako banaketa-ekitaldiak 
Balear Uharteetako Gobernuko 
Ekonomia eta Lehiakortasun 
kontseilari Joaquín García izan 
zuen buru. 

www.caferico.net www.agroilla.com

Autonomia Erkidego 
bakoitzean 
finkatuta gaude
Carrefour  Sarien
2013ko edizioa
Balear Uharteak

AUTONOMIA ERKIDEGO BAKOITZEAN FINKATUTA GAUDE
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Nekazaritzako elikagaien ETE Onenaren Saria: 
ARROYABE (Conservas La Gaviota S.L)
100 urteko ibilbidea egina duen kontserba-
enpresa hau tradizio eta esperientzia 
handieneko enpresetako bat da sektorean, 
gaur egun merkatuan dihardutenen artean.

1890ean jaioa, Hegaluze eta Atun hegats-hori 
espezieen kontserbetan dago espezializatua; 
goi kalitatekoak dira, artisautza-moldean 
eginak, eta arrainak banan-banan harrapatzen 
dira kanaberarekin, arrantza-arte tradizionalak 
errespetatuta.  

Bere helburu nagusia da bezeroen beharrak 
asetzea eta, horretarako, hainbat formatu eta 
tamainatako produktuak eskaintzen ditu, baina 
guztiak ere arau beraren pean: kalitaterik handiena.

Instalazio bikainei esker, merkatuko azken 
nobedadeak jartzen dituzte abian eta, horri 
eskulan kualifikatua gehituta, argi dago bere toki 
bereizgarria hartua duela merkatuan. 

Teknologia modernoan inbertitzen dute, 
artisautza-moldearen funtsa inola ere 
galdu gabe, eta horri esker, hainbat sari 
irabazi dituzte, guztiak ere ibilbide luzea 
bermatzen dutenak. 

Enpresa Berritzaileenari Saria: 
PETRITEGI SAGARDOAK
Gaur egun, bosgarren belaunaldiak hartua 
dauka oinordetzan jasotako tradizioaren 
lekukoa. Gainera, ehunka urteko tradizioa da, 
1527 baino lehen hasitakoa: sagardoa egin eta 
saltzea, alegia. 

XX. mende hasieran, Otaño-Goikoetxea familiak 
hasi zuen ibilbidea, XVI. mendean Gipuzkoako 
lurretan jaiotako baserri-dolareetako batean. 

Eraikin horietan sagardoa erruz egiten zen 
merkaturatzeko asmoz: herritarrei saltzen 
zitzaien, Gipuzkoako arrantza-ontzidia 
hornitzen zen, eta jendeari ere sagardotegietan 
saltzen zitzaion. 

Oinordetzan jasotako ondare hartatik, 
gaur egun funtsari eutsi diote: berezko 
sagardoa egiten dute, kalitate handieneko 
sagarra erabiliz, heldutasun egokiarekin, 
eta behar bezalako garraztasun eta 
mingostasunarekin. 

Tradizioa galtzen utzi gabe, familiaren 
apustua sagardoaren kalitatea hobetzea 
izan da; sagardo guztia, gainera, bertako 
sagarrarekin egiten da eta Eusko Label 
kalitate-zigiluarekin. Era berean, gogotik 
ahalegindu dira instalazio modernoak egiten 
eta kalitate mailarik handiena mantentzen 
sagastitik bertatik produktua azken 
kontsumitzailearengana iristen den arte. 

Belaunaldiz belaunaldi jasotako artisautza-
lanketa, instalazio modernoak, berrikuntza 
teknologikoa, eta txotx egitearen xarma; 
horra hor zergatik den familia-enpresa hau 
erreferentzia bat Euskadin. 

Erakustaldia 447.964 pertsonak 
bisitatu zuten eta uztailaren 
23tik abuztuaren 10era egin 
zen Euskadiko Carrefour 
hipermerkatuetan.

Carrefour Sarien Euskadiko 
banaketa-ekitaldiak Nekazaritza, 
Arrantza eta Elikadura Politika 
saileko sailburuorde Bittor Oroz 
izan zuen buru.

www.arroyabe.es www.petritegi.com

“Bertako Produktuak, 
El Sabor de lo Nuestro” 
promozioaren datuak
Uztailaren 23tik abuztuaren 10era
Enpresa parte-hartzaileak: 59
Aurkeztutako produktuak: 250
Bisitariak: 447.964

Carrefourren 2013ko datuak Euskadin:
Euskadiko enpresei egindako erosketak: 
156,3 Milioi/ €
Carrefourrekin merkataritza-harremanak 
izan zituzten erakundeak: 372

Autonomia Erkidego 
bakoitzean 
finkatuta gaude
Carrefour  Sarien
2013ko edizioa
Euskadi

AUTONOMIA ERKIDEGO BAKOITZEAN FINKATUTA GAUDE



617,7 
Milioi euro erosketetan

1.312 
Erakunderekin merkataritza-harremanak izan genituen

Nekazaritzarako elikagaien ETE Onenaren Saria (2012): 
Navisa (Industrial Vinícola Española S.A.)

Enpresa Berritzaileenarentzako Saria (2012): 
Industrias Espadafor S.A.

56,8 
Milioi euro erosketetan

330 
Erakunderekin merkataritza-harremanak izan genituen

Nekazaritzarako elikagaien ETE Onenaren Saria (2012): 
Gestión del Medio Rural de Canarias

Enpresa Berritzaileenarentzako Saria (2012): 
Compañía Cervecera de Canarias S.A.

219,1 
Milioi euro erosketetan

550 
Erakunderekin merkataritza-harremanak izan genituen

Nekazaritzarako elikagaien ETE Onenaren Saria (2012): 
Embutidos La Encina S.L.

Enpresa Berritzaileenarentzako Saria (2012):
Bodega Matarromera S.L.

20 21

Andaluzia Kanariak Gaztela eta Leon

153,9 
Milioi euro erosketetan

172 
Erakunderekin merkataritza-harremanak izan genituen

Nekazaritzarako elikagaien ETE Onenaren Saria (2012):
Patatas Fritas El Cántabro S.L.

Enpresa Berritzaileenarentzako Saria (2012):  
Orujo de Potes S.L. (Sierra del Oso)

Kantabria

PRESENTES EN CADA CC. AA.

Autonomia Erkidego 
bakoitzean 
finkatuta gau
Carrefour Sariak 2012an 
ospatu zituzten Autonomia 
Erkidegoetan dugun 
dimentsioa 



61,4 
Milioi euro erosketetan

269 
Erakunderekin merkataritza-harremanak izan genituen

Nekazaritzarako elikagaien ETE Onenaren Saria (2012): 
Marín Rama Pérez

Enpresa Berritzaileenarentzako Saria (2012): 
Bodegas Habla

261 
Milioi euro erosketetan

543 
Erakunderekin merkataritza-harremanak izan genituen

Nekazaritzarako elikagaien ETE Onenaren Saria (2012):  
Fontecelta

Enpresa Berritzaileenarentzako Saria (2012): 
Corporación Hijos de Rivera

211,7 
Milioi euro erosketetan

253 
Erakunderekin merkataritza-harremanak izan genituen

Nekazaritzarako elikagaien ETE Onenaren Saria (2012): : 
Pastelería Artesanal La Gloria

Enpresa Berritzaileenarentzako Saria (2012): 
Hida Alimentación S.A.

22 23

Extremadura Galizia Murtziako Eskualdea 

83,1 
Milioi euro erosketetan

182 
Erakunderekin merkataritza-harremanak izan genituen

Nekazaritzarako elikagaien ETE Onenaren Saria (2012):  
Embutidos Naturales Asturianos S.L.

Enpresa Berritzaileenarentzako Saria (2012): 
Bodegas Monasterio de Corias

Asturiasko Printzerria

PRESENTES EN CADA CC. AA.

Autonomia Erkidego 
bakoitzean 
finkatuta gau
Carrefour Sariak 2012an 
ospatu zituzten Autonomia 
Erkidegoetan dugun 
dimentsioa 



Espainiako 
Nekazaritzako 
Elikagaien 
Enpresen Nazio 
mailako XIII. 
Jardunaldiak 
2013ko Carrefour 
Sariak eskuratu 
dituzten 
entitateak bildu 
zituen

Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumeneko 
ministro Miguel Arias Cañete Espainiako 
Nekazaritzako Elikagaien Enpresen Nazio mailako 
Jardunaldiaren XIII. edizioaren buru izan zen. 

Jardunaldi horretan, gainera, amaiera 
eman zitzaion Carrefourrek Espainiako 
eskualdeetako nekazaritzako elikagaien ehuna, 
enpresak eta produktuak sustatu eta aintzat 
hartzeko abiarazitako 2013. urteko programari. 
Ekitaldian 2013an Carrefour Sariak jasotako 
enpresen balioa nabarmendu zen. Sariok sei 
Autonomia Erkidegotan egin ziren eta, bertan, 
hain zuzen ere, Nekazaritzako elikagaietan 
ETE Onenaren Carrefour Saria eta Enpresa 
Berritzaileenarentzako Carrefour Saria 
eman genituen.

Balantzea
2013an, eskualdeko produktuen berariazko 
17 promozio-kanpaina egin ziren. Promozio 
horietan, 674 enpresak hartu zuten parte 3.000 
produkturekin baino gehiagorekin. 15,8 milioi 
bezerok baino gehiagok aipatu promozio horiek 
bisitatu zituzten. 

Tokiko produktuen alde dihardugu
Tokiko eta eskualdeko ekonomiekin konprometitua 
egotea izan da beti Carrefourren helburu nagusietako 
bat. Horrek berekin jarrera arduratsua dakar saltokiak 
ditugun eskualdeen garapenari dagokionez, 
ekonomiari, gizarteari eta ingurumenari begira.

Carrefourren, eskualdeko eta tokiko eskaintza gure 
ereduaren bereizitasuna da. Eskualdeko  ekonomiak 
sustatzen ditugu, tokian tokiko produktuak erosiz 
eta berariaz sustatuz. 2013an, gure erosketa 
gehienak -merkataritzakoak zein zerbitzuetakoak eta 
ibilgetuak- 9.300 enpresa espainiarri baino gehiagori 
egin zaizkie; gehienbat, enpresa txiki eta ertainei.

Geure marken artean, gure eskualde guztietako 
produktuak merkaturatzen ditugu, eta industria 
espainiarrak bere kalitate, gaitasun eta 
berrikuntzagatik aukeratzen ditugu. 

Espainiako fruta eta barazkiak merkaturatzen 
dituen lehen enpresa gara,  barazkiak eta 
fruituak erosten dituen SOCOMO gure fi lialaren 
bidez; horrenbestez, gure Europako sarea 
produktu horiez hornitzen dugu.

24 25

Tokiko eta 
eskualdeko 
ekonomia 
sustatzen dugu 

TOKIKO ETA ESKUALDEKO EKONOMIA SUSTATZEN DUGU 
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Prezio txikiak,
plazer ikaragarria

Baita 
zuretzat ere

Marka hau 3 eta 10 urte 
arteko haurrei zuzendua dago, 
gurasoei seme-alabentzako 
produktu onak prezio 
eskuragarrietan 
eskaintzeko asmoz. 

Diseinu esklusiboa dute eta 
pack gehienek jolas ludiko 
bat dakarte; hori dela eta, jan 
bidenabar, haurra dibertitu 
egiten da. 

Elikagaiak eta higiene-
produktuak dira, 70etik gora, 
guztiak ere linea esklusibokoak, 
etxeko txikienen gustuetara 
egokitutakoak eta haien 
eguneroko behar guztiak 
betetzen dituztenak, hala nola 
gosaria, askaria, edo bainua. 

Pack praktikoak bereziki
 daude diseinatuak “etxeko 
haur ikaragarriek” erabili ahal 
izan ditzaten. 

Carrefourrek glutenik gabeko 
produktu berezien sorta bat 
eskaintzen du zeliakoentzat 
Carrefour Sin Gluten markarekin, 
eta aurten hazi egin da, bi gaileta 
berri erantsi baititugu. 

Goi-kalitateko elikagaiak dira, 
Carrefourrek bermatutakoak, 
eta FACEren berme-markarekin 
(Espainiako Zeliakoen Elkarte 
Federazioa) eta logotipo 
honekin identifi katuta daudenak: 
Controlado por FACE. Horregatik, 
merkatuan erreferentzia gara. 

Gainerako Carrefour marken 
baitan, 190etik gora produktu 
dauzkagu, glutenik batere ez 
dutela bermatzen dutenak, 
FACEk argitaratzen duen elikagai-
zerrendan ere bildutakoak. 
Glutenik gabeko Carrefour 
produktuen sorta zabalaren 
artean, hestebeteak, gaztak, 
pateak, izozkiak eta postreak 
daude. Era berean, badira era 
askotako kontserba landuak, 
saltsak, fruitu lehor txigortuak 
eta frijituak; eta sorta zabala 
produktu freskoetan.

Gure markak: 
konpromisoa 
kalitatearekin 

GURE MARKAK: KONPROMISOA KALITATEAREKIN 

Kalitate bikaina 
eta prezio hobeak

Elikadura, edari, drogeria, 
perfumeria eta higiene arloetan 
dihardu eta 2.000 erreferentzia 
baino gehiago biltzen ditu. 
Denetariko produktuak ditu 
eskura: hots, erosketa-
saskian ohikoak direnetatik 
berritzaileetaraino, eta horrela, 
eskaintza merkatuaren azken 
joeretara moldatzen dugu 
eta kalitatearen estandarrak 
mantenduta. 

Marka horren azpian kalitate/
prezio erlaziorik oneneko 
produktuak aurkitzen ditugu.

Carrefourren, era berean, 
laguntza eman nahi diegu 
elikadura zaindu nahi dutenei, 

bai gaixotasunei aurrea 
hartzeagatik edo berariazko 
premia batzuei erantzun behar 
izateagatik; hartara,  berariazko 
300 produktu baino gehiago 
ditugu. Sorta osoan, gatz, azukre 
edo koipe gutxi duten, kaltzio 
edo zuntza duten eta kolesterola 
murrizten laguntzen duten 
produktuak ditugu. Aurten, 
gure eskaintzan Sin Lactosa 
sorta sartu dugu, bi esne mota 
merkaturatu baititugu, biak ere 
egokiak azukre hori hartzerik 
ez dutenentzat. Gure produktu 
guztiek, gainera, elikagaien 
nutrizio-adierazpenei eta 
osasun-ezaugarriei buruzko 
Europako Erregelamendua 
betetzen dute.



Carrefour kalitatea
baby-prezioetan

Ninientzako, preziorik onenean 
kalitatezko produktuak nahi dituzten 
ama eta aitentzat. I 1 100 produktuko 
sorta zabala eta askotarikoa da, 
ninientzako elikadura-beharrak 
betetzeko modukoa; haien artean, 
potetxo gozoak eta gaziak, postreak, 
eta zereal-ahiak daude. Era berean, 
higiene-produktuak baditugu, hala 
nola haur-oihalak, bainujantziak, 
toallatxoak, gela, xanpua, krema, 
talkoa eta belarri-ziriak, besteak 

beste. Linea horrek, halaber, 
osagarriak eskaintzen ditu, hala nola 
erabili eta botatzekoak diren lerde-
zapiak, sehaska-babesak, etab. 

2013an, eskaintza zabaldu dugu, 
esne-emultsioko toallatxoak eta 
perfumerik gabeko Sensitiveak 
merkaturatu baititugu, biak ere 
parabenerik gabe, bai eta haur-oihal 
ekologikoak ere. 
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Izatez 
Onak 

Gure 
gastronomiaren 
ikurra

Carrefourren marka esklusiboa 
da, 170 produktu baino gehiago 
biltzen ditu eta Espainiako 
produktuez gozatzeko aukera 
ematen du, aukeratutako 
lehengaiekin landutakoak, gure 
gastronomiaren ikurra. 

De Nuestra Tierra produktuak 
Espainiako enpresa txiki eta 
ertainek egiten dituzte, tokian 
tokiko osagaiak eta lehengaiak 
erabiliz. ETEi eta jatorrizko 
izendurei laguntzea markaren 
helburuak dira.

Aukera ezin hobea dira 
sukaldaritza tradizionala maite 
dutenentzat, eta eskaintza 
zabala du. Hona hemen, besteak 

beste: hestebeteak, kontserbak, 
postreak, saltsak eta goarnizioak, 
eta ardo gozoak.

De Nuestra Tierra produktuek, 
aditu sorta baten bitartez 
kategoria bakoitzean, kalitate-
estandarrik zorrotzenak 
gainditzen dituzte, Espainiako 
gastronomia maite dutenen 
beharrak asetzeko eta egiazko 
zaporea eskaintzeko. 

2013an, bere irudia aldatzen 
hasi da bere identitaterik 
tradizionalena berreskuratzeko 
eta, jakina, bere produktuen 
kalitatea aldatu gabe. 

Carrefour BIO markaren baitan, 150etik 
gora produktu ekologikoren sorta 
zabala aurkituko duzu, prezio onean 
aurkitu ere, zure eguneroko beharrak 
asetzeko: ogia, frutak eta barazkiak, 
esnea, olioa, egoskariak, jogurtak, 
pizzak, etab… eta aurten, Carrefour 
Bio landare aromatiko berrien 
nobedadearekin. 

Produktu ekologikoak onak dira 
zuretzat eta ingurumenarentzat, 
nekazaritza ekologikotik datozelako, 
hau da, ekoizpen-bide artifi zial gutxiago 
erabiltzen ditu, edo batere ez, hala nola 
ongarri sintetikoak edo pestizidak.

Carrefour BIO zapore-indartzailerik 
gabe eta koloratzaile artifi zialik 
gabe prestatzen da, eta horrela, 
jatorrizko produktuaren zapore 
guztia errespetatzen da. Carrefour 

BIO produktu guztiak ziurtatuak 
daude, ekoizpen ekologikoari 
buruzko Europako arau zorrotzekin 
bat, eta produktu ekologikoetarako 
Europako logotipoaren bidez daude 
identifi katuta. Horrez gain, zure 
Autonomia Erkidegoaren kontrol-
erakundearen logotipoa ere topa 
daiteke Espainiako produktuetan edota 
jatorri-herrialde bakoitzeko logotipo 
berariazkoak.

Carrefour BIO produktu guztiek 
produktu ekologikoen ekoizpena 
arautzen duen Europako 834/2007 CE 
Erregelamenduak ezarritako ekoizpen 
eta fabrikazio baldintzak betetzen 
dituzte, eta Erregelamendu horrekin bat, 
produktuak Administrazio eskudunek 
baimendutako kontrol-erakunde 
publikoek edo pribatuek kontrolatu eta 
ziurtaturiko enpresetatik datoz.

Gure markak: 
konpromisoa 
kalitatearekin 
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Goi-sukaldaritzako
osagaiak 

Gama altuko elikadura-marka 
modernoa eta berritzailea, ia 
100 gourmet-produkturekin. 
Eskaintzaren baitan, era askotako 
premium-produktuak aurkituko 
ditugu, Espainiakoak bertakoak 
nahiz nazioartekoak: produktu 
freskoak, kontserbak, aperitibo 
gazituak, ongailuak eta gozagarriak. 

Ezin hobea da gustu zorrotza 
dutenentzat, su tartean gozatu eta 

goi sukaldaritza 
maite dutenentzat, bai eta 
anfitrioientzat ere, zertarako eta 
gonbidatuak zapore eta testura 
berriekin harritzeko. Carrefour 
Selección produktuek kalitate-
estandar zorrotzak gainditzen 
dituzte, aditu sorta baten bitartez, 
balio handiko osagaiak bilatzen 
dituzten kontsumitzaileen 
beharrak asetzeko. 

30 31

Kalitaterik handiena
gure produktu 
freskoetan

Trazabilitatea bermatua, jatorri 
aukeratua eta kalitaterik gorena 
duten produktu freskoen marka 
lagungarria da huraxe garatzen 
den eskualdeetako gizarte- eta 
ekonomia-ehuna babesteko. 

Produktu freskoen elaborazioak 
eskualde onenetako eta jatorrizko 
izenduretako nekazaritzako 
elikagaien industriak inplikatzen 
ditu, merkatura egokitzen den 
marka dinamiko bat sortze aldera.

Gure markak: 
konpromisoa 
kalitatearekin 
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