En condicions ambientals, preferiblement en lloc fresc i sec, penjats o
sobre un perniler.

Pernil de porc ibèric gla, sal i conservadors E-250, E-252
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Descripció
Conservació

Es seleccionen per a la curació només els pernils amb la qualitat desitjada.
Perfiladors artesans donen forma al pernil amb el tradicional tall en "V".
El temps de salaó varia en funció del pes, obtenint un producte poc salat o dolç.
Un cop realitzat l'assentament del pernil en assecadors de post salat amb humitat i
temperatura controlades, es realitza l'assecat i maduració en els nostres assecadors
naturals, amb un rigorós control de ventilació i temperatura. Després i fins als 2 anys
segons el rang en pes, es produeix l'envelliment en els cellers, completant la seva
evolució fins a assolir l'aroma i la textura característiques dels nostres pernils.

Ingredients

Els pernils procedeixen de porcs ibèrics amb 16 mesos d'edat i produïts en règim extensiu amb alimentació
de glans durant la muntanera. Els animals, per al seu control, són marcats amb un cròtal metàl•lic a l'orella, i
un cop sacrificats a les nostres instal•lacions homologades per la CEE, es procedeix a la determinació de la
composició del greix i la identificació de les peces amb un precinte numerat.

Origen

Pernil Ibèric de Gla

Origen
Descripció

Es seleccionen per a la curació només els pernils amb la qualitat desitjada.
Perfiladors artesans donen forma al pernil amb el tradicional tall en "V".
El temps de salaó varia en funció del pes, obtenint un producte poc salat o dolç.
Un cop realitzat l'assentament del pernil en assecadors de post salat amb humitat i
temperatura controlades, es realitza l'assecat i maduració en els nostres assecadors
naturals, amb un rigorós control de ventilació i temperatura. Després i fins als 18
mesos segons el rang en pes, es produeix l'envelliment en els cellers, completant la seva
evolució fins a assolir l'aroma i la textura característiques dels nostres pernils.

En condicions ambientals, preferiblement en lloc fresc i sec, penjats o
sobre un perniler.

Ingredients

Els pernils procedeixen de porcs ibèrics amb fins a 16 mesos d'edat i produïts en règim extensiu alimentantlos dels recursos que els proporciona el camp, a més de cereals i pinsos naturals. Els animals, per al seu
control, són marcats amb un cròtal metàl•lic a l'orella, i un cop sacrificats a les nostres instal•lacions homologades per la CEE, es procedeix a la determinació de la composició del greix i la identificació de les peces amb
un precinte numerat .

Conservació

Pernil Ibèric d’ Enceball Etiqueta Negra

Pernil de porc ibèric, sal i conservadors E-250, E-252.

Ibérica de Jamones
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En condicions ambientals, preferiblement en lloc fresc i sec, penjats o
sobre un perniler.

Pernil de porc ibèric, sal i conservadors E-250, E-252.
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Descripció
Conservació

Es seleccionen per a la curació només els pernils amb la qualitat desitjada.
Perfiladors artesans donen forma al pernil amb el tradicional tall en "V".
El temps de salaó varia en funció del pes, obtenint un producte poc salat o dolç.
Un cop realitzat l'assentament del pernil en assecadors de post salat amb humitat i
temperatura controlades, es realitza l'assecat i maduració en els nostres assecadors
naturals, amb un rigorós control de ventilació i temperatura. Després i fins als 18
mesos segons el rang en pes, es produeix l'envelliment en els cellers, completant la seva
evolució fins a assolir l'aroma i la textura característiques dels nostres pernils.

Ingredients

Els pernils procedeixen de porcs ibèrics amb fins a 16 mesos d'edat i produïts en règim intensiu amb cereals i
pinsos naturals. Els animals, per al seu control, són marcats amb un cròtal metàl•lic a l'orella, i un cop
sacrificats a les nostres instal•lacions homologades per la CEE, es procedeix a la determinació de la composició del greix i la identificació de les peces amb un precinte numerat .

Origen

Pernil Ibèric d’ Enceball

Origen
Descripció

Es seleccionen per a la curació només les espatlles amb la qualitat desitjada.
Perfiladors artesans donen forma a l’ espatlla amb el tradicional tall en "V".
El temps de salaó varia en funció del pes, obtenint un producte poc salat o dolç.
Un cop realitzat l'assentament de l’ espatlla en assecadors de post salat amb humitat i
temperatura controlades, es realitza l'assecat i maduració en els nostres assecadors
naturals, amb un rigorós control de ventilació i temperatura. Després i fins als 16
mesos segons el rang en pes, es produeix l'envelliment en els cellers, completant la seva
evolució fins a assolir l'aroma i la textura característiques dels nostres pernils.

En condicions ambientals, preferiblement en lloc fresc i sec, penjats o
sobre un perniler.

Ingredients

Les espatlles procedeixen de porcs ibèrics amb 16 mesos d'edat i produïts en règim extensiu amb alimentació de glans durant la muntanera. Els animals, per al seu control, són marcats amb un cròtal metàl•lic a l'orella,
i un cop sacrificats a les nostres instal•lacions homologades per la CEE, es procedeix a la determinació de la
composició del greix i la identificació de les peces amb un precinte numerat .

Conservació

Espatlla Ibèrica de Gla

Espatlla de porc ibèric gla, sal i conservadors E-250, E-252.

Ibérica de Jamones
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En condicions ambientals, preferiblement en lloc fresc i sec, penjats o
sobre un perniler.

Espatlla de porc ibèric, sal i conservadors E-250, E-252.
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Descripció
Conservació

Es seleccionen per a la curació només les espatlles amb la qualitat desitjada.
Perfiladores artesans donen forma a l’espatlla amb el tradicional tall en "V".
El temps de salaó varia en funció del pes, obtenint un producte poc salat o dolç.
Un cop realitzat l'assentament de l’ espatlla en assecadors de post salat amb humitat i
temperatura controlades, es realitza l'assecat i maduració en els nostres assecadors
naturals, amb un rigorós control de ventilació i temperatura. Després i fins als 14
mesos segons el rang en pes, es produeix l'envelliment en els cellers, completant la seva
evolució fins a assolir l'aroma i la textura característiques dels nostres pernils.

Ingredients

Les espatlles procedeixen de porcs ibèrics amb fins a 16 mesos d'edat i produïts en règim extensiu alimentant dels recursos que els proporciona el camp a més de cereals i pinsos naturals. Els animals, per al seu
control, són marcats amb un cròtal metàl•lic a l'orella, i un cop sacrificats a les nostres instal•lacions homologades per la CEE, es procedeix a la determinació de la composició del greix i la identificació de les peces amb
un precinte numerat .

Origen

Espatlla Ibèrica d’Enceball Etiqueta Negra

Origen
Descripció

Es seleccionen per a la curació només les espatlles amb la qualitat desitjada.
Perfiladores artesans donen forma a l’ espatlla amb el tradicional tall en "V".
El temps de salaó varia en funció del pes, obtenint un producte poc salat o dolç.
Un cop realitzat l'assentament de l’ espatlla en assecadors de post salat amb humitat i
temperatura controlades, es realitza l'assecat i maduració en els nostres assecadors
naturals, amb un rigorós control de ventilació i temperatura. Després i fins als 14
mesos segons el rang en pes, es produeix l'envelliment en els cellers, completant la seva
evolució fins a assolir l'aroma i la textura característiques dels nostres pernils.

En condicions ambientals, preferiblement en lloc fresc i sec, penjats o
sobre un perniler.

Ingredients

Les espatlles procedeixen de porcs ibèrics amb fins a 16 mesos d'edat i produïts en règim intensiu amb
cereals i pinsos naturals. Els animals, per al seu control, són marcats amb un cròtal metàl•lic a l'orella, i un cop
sacrificats a les nostres instal•lacions homologades per la CEE, es procedeix a la determinació de la composició del greix i la identificació de les peces amb un precinte numerat .

Conservació

Espatlla Ibèrica d’ Enceball

Espatlla de porc ibèric, sal i conservadors E-250, E-252.

Ibérica de Jamones
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En condicions ambientals, preferiblement en lloc fresc i sec, penjats o
sobre un perniler.

Pernil de porc gras, sal i conservadors E-250, E-252.
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Descripció
Conservació

Es seleccionen per a la curació només els pernils amb la qualitat desitjada.
Perfiladores artesans donen forma al pernil amb el tradicional tall en "V".
El temps de salaó varia en funció del pes, obtenint un producte poc salat o dolç.
Un cop realitzat l'assentament del pernil en assecadors de post salat amb humitat i
temperatura controlades, es realitza l'assecat i maduració en els nostres assecadors,
amb un rigorós control de ventilació i temperatura. Després i fins als 15 mesos segons
el rang en pes, es produeix l'envelliment en els cellers, completant la seva evolució fins
a assolir l'aroma i la textura característiques dels nostres pernils.

Ingredients

Els pernils procedeixen de porcs grans i grassos, femella o mascle castrat produïts en granges i criats amb
cereals i pinsos naturals, fent amb temps i paciència per aconseguir un producte amb una qualitat superior.
Destaquen les infiltracions de greix sinònim d'una bona alimentació dels porcs.

Origen

Pernil Gran Reserva

Origen
Descripció

Es seleccionen per a la curació només els pernils amb la qualitat desitjada.
Perfiladores artesans donen forma al pernil amb el tradicional tall en "V".
El temps de salaó varia en funció del pes, obtenint un producte poc salat o dolç.
Un cop realitzat l'assentament del pernil en assecadors de post salat amb humitat i
temperatura controlades, es realitza l'assecat i maduració en els nostres assecadors,
amb un rigorós control de ventilació i temperatura. Després i fins als 12 mesos segons
el rang en pes, es produeix l'envelliment en els cellers, completant la seva evolució fins
a assolir l'aroma i la textura característiques dels nostres pernils.

En condicions ambientals, preferiblement en lloc fresc i sec, penjats o
sobre un perniler.

Ingredients

Els pernils procedeixen de porcs grassos, femella o mascle castrat produïts en granges i criats amb cereals i
pinsos naturals, fent amb temps i paciència per aconseguir un producte amb una qualitat superior. Destaquen
textura homogènia i poc fibrosa sabor delicat i aroma agradable.

Conservació

Pernil Reserva

Pernil de porc semigràs, sal i conservadors E-250, E-252.

Ibérica de Jamones
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En condicions ambientals, preferiblement en lloc fresc i sec, penjats o
sobre un perniler.

Pernil de porc, sal i conservadors E-250, E-252.
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Descripció
Conservació

Es seleccionen per a la curació només els pernils amb la qualitat desitjada.
Perfiladores artesans donen forma al pernil amb el tradicional tall en "V".
El temps de salaó varia en funció del pes, obtenint un producte poc salat o dolç.
Un cop realitzat l'assentament del pernil en assecadors de post salat amb humitat i
temperatura controlades, es realitza l'assecat i maduració en els nostres assecadors,
amb un rigorós control de ventilació i temperatura. Després i fins als 9 mesos
depenent del seu rang en pes, es produeix l'envelliment en els cellers, completant la
seva evolució fins a assolir l'aroma i la textura característiques dels nostres pernils.

Ingredients

Els pernils procedeixen de porcs semi grassos, femella o mascle castrat produïts en granges i criats amb
cereals i pinsos naturals, fent amb temps i paciència per aconseguir un producte amb una qualitat superior.
Destaquen textura homogènia i poc fibrosa sabor delicat i aroma agradable.

Origen

Pernil Bodega

Serveis de valor afegit
Desossat de Pernils

Desossat d’ Espatlles

Ibérica de Jamones
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Don Liborio ® és una marca registrada per:
Ibérica de Jamones S.L.

Oficina de Gestió Comercial
Avda. Meridiana 580, Sótano Puerta 8
08030 Barcelona
ESPAÑA
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T. 933 456 300
F. 933 456 308

Ibérica de Jamones

Ibérica de Jamones S.L.
Oficines de Gestió Comercial

Avda. Meridiana 580, Sótano Puerta 8
08030 Barcelona (ESPAÑA)
T. 933 456 300
F. 933 456 308
e-mail: info@ibericadejamones.com
www.ibericadejamones.com

