
 

Het Iberische varken 
Het Ibérico-varken stamt af van het 
oude mediterrane everzwijn en heeft 
zich perfect aangepast aan de 
bijzondere omgeving waar het nu 
wordt gekweekt, namelijk een gebied 
dat de Spanjaarden La Dehesa noemen 
en dat zich uitstrekt langs de Portugese 
grens, van Cádiz in het zuiden tot 
Salamanca in het noorden. Het gaat om 
een compleet ecosysteem waar bossen, 
weiden en vee een natuurlijk evenwicht 
vormen. Het merendeel van de bomen 
zijn kurk- en steeneiken, die goed 
bestand zijn tegen droge zomers en 
koude winters. Ze bloeien in april en 
mei en hun eikels rijpen van november 
tot maart. En dat is meteen ook de 
periode dat het Iberisch varken in de 
eindfase komt van het vetmesten, 
montanera genoemd. 

Donec sit amet arcu. 

Iberico varkensvlees 
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 Het ibérico-varken verschilt namelijk in diverse 
opzichten van een ander varken. Te beginnen met 
de kleur: de huid is, evenals de hoeven, in de 
meeste gevallen bijna zwart. Vandaar ook de 
naam pata negra of zwarte poot. Een ander 
verschil is dat het dier een fijner skelet heeft, wat 
verklaart dat de hammen minder dik zijn dan de 
serrano-hammen.  
Wanneer de rijpe eikels van de steeneiken 
beginnen te vallen, is het Iberisch varken in de 
buurt. Het heeft namelijk een snuit waarmee het 
de eikel uit zijn harde, onverteerbare pel kan 
halen. Een gezond dier eet wel 6 tot 10 kilo eikels 
per dag. Het is een bijzonder rijke voeding, die nog 
wordt aangevuld met gras en knollen uit de grond. 
 
 

Pata Negra 



 

 

 

 
Totaal assortiment Iberico 
 
Vers vlees 

 
 111550 Iberico GOLD v. Wang         

 
 112953 Iberico GOLD v. Haas        

       
 114054  Iberico GOLD v. nek z/been       

   
 114953 Iberico GOLD v. filet        

 
 115452 Iberico GOLD v. rack 

 
 114959 Iberico speenvarken heel        

   

Vleeswaren 
 

 2173253 Iberico belotta carasco Z/Been 
 

 2181050 Iberico El Armino Pata Negra BLOK 
 

 2173252 Iberico GOLD ham BLOK 
 

 2173254 Iberico Jamon Belotta M/Been 
 

 2174653 Chorizo vela extra Iberico     

 
 21810 Pata Negra (con duroc) z/been(28mnd gedroogd) 

 
 21809   Pata Negra (Iberico) m/been (24 mnd gedroogd) 

 
 2173651 Fuet extra Iberico (180gr)     

 
 

Voor info vraag het uw vertegenwoordiger: 

Regio Den Haag/Westland : Danny Bauman  06-24700626  danny@vanderburgbol.nl 
 
Regio Den Haag  : Arthur Achterhof  06-15390748   arthur@vanderburgbol.nl  
 
Regio Bollenstreek/Leiden/ : Mark v/d Willik  06-53650797  mark@vanderburgbol.nl 
Amsterdam 
 
Regio Rotterdam              : Pim Schop   06-23140530  pim@vanderburgbol.nl  
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