
Ibérico Varkensvlees
Smakelijk varkensvlees uit de vrije natuur!

Direct uit Spanje

Topkwaliteit

Wij selecteren 
voor u het 

beste vlees
Ambachtelijk en lekker!

Altijd het 
lekkerste
advies....

Bij ons bent u niet alleen 

op het juiste adres voor het 

beste vlees, wij geven u 

graag het juiste advies voor 

de lekkerste bereiding.



Het Iberische zwartpootvarken is vooral

beroemd vanwege de vleeswaren, zoals de

wereldwijd befaamde Pata Negra-ham, maar 

ook het verse vlees van dit dier wordt mondiaal

gezien als het lekkerste varkensvlees. Vers

Ibérico-varkensvlees is qua smaak niet te

vergelijken met het “blanke” varkensvlees dat

we in hier in Nederland traditioneel gezien eten.

Het leven in de vrije natuur zorgt ervoor dat 

het vlees mooi dooraderd is en dat zorgt 

voor een heerlijke smaakbeleving en een 

botermals stukje vlees. De vele beweging 

en het natuurlijke voedsel zorgt er niet 

alleen voor dat het vlees zeer rijk van smaak 

is, maar zorgt er tevens voor dat het vlees 

bijzonder gezond is, vanwege een hoge 

concentratie Omega 3 en Omega 6. Het 

Ibérico-vlees past daarom perfect in een 

cholesterolverlagend dieet!

Uit de vrije natuur

De beste kwaliteit 
Ibérico vlees!

De Ibérico-varkens hebben hun hele

leven lang in de bossen van West- 

en Zuid-Spanje gescharreld en 

hebben hier alleen natuurlijk 

voedsel tot zich genomen. Dit zorgt 

er voor dat u de echte natuurlijke 

smaak van het vlees proeft: Puur, 

authentiek en ouderwets lekker!

Met het verse Ibérico-vlees

van pionier DeRaza, de marktleider

in Spanje, weet u zeker dat u een

onvergetelijke smaakervaring zult

ervaren. DeRaza werkt al tientallen

jaren samen met dezelfde boeren

en heeft alle ervaring en expertise

in huis, waardoor de kwaliteit van

het verse Ibérico-vlees altijd

gewaarborgd is!

Authentieke
Topkwaliteit

Minder vochtverlies
dus super mals vlees

Vol van smaak met
uitstekende vlees-
vetverhoudingen

Bijzonder varkensvlees
voor de echte fijnproever

Elke dag vers

Met milieukeurmerk
Eerlijk van boer tot bord

Afkomstig van
duurzame boerderijen

Puur en 
ouderwets lekker!


