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Iber ico v lees  

Op het landgoed "Las Viñas", gelegen in het zuidelijke 

deel van de provincie Salamanca in Spanje, worden 

de Ibérico varkens grootgebracht met een volledig 

natuurlijk dieet. De varkens worden persoonlijk door 

de familie Nieto geselecteerd en geslacht. Uniek is dat 

Driessen Food de Iberico varkens regelmatig op 

maandag vers binnenkrijgt en zelf uitbeent voor haar 

klanten.  

Verser kan je dit mooie smaakvolle Iberico 

varkensvlees niet aan je gasten uitserveren.    

Verwende varkens   

De varkens groeien van kleins af aan op onder het toezicht van de familie Nieto. Dit familiebedrijf volgt 

de varkens gedurende hun hele leven en bepalen welke leefomstandigheden en dieet het beste 

aansluiten bij het varken. Alleen zo kunnen ze het beste varkensvlees garanderen. De varkens zelf 

merken hier weinig van, ze leven vrij in de uitgestrekte weidegronden van de Finca en krijgen, indien 

zo bepaald, een aangevuld dieet.   

  

De Finca zorgt jaarrond voor afwisseling in het voedsel. Tijdens de lente en zomer genieten de varkens 

vooral van het gevarieerde grasland. In deze weidegronden is er ook een overvloed aan  

kastanjebomen en de Algarrobo (Europese Johannesbroodboom). Hiervan worden de vruchten ook 

gegeten. Af en toe, als er veel regen is, veranderen deze weidegronden in groene graslanden, wat de 

ideale weidegrond is voor de varkens. 

 

Er staan diverse soorten eikenbomen op de Finca. De rijpe eikels zien de varkens als een ware   

delicatesse en zijn de belangrijkste voedingsbron tijdens de laatste fase in het fokken van het varken, 

de Montanera, zodat het varken mooi vet en zeer smaakvol wordt.  

Waarom ons Iberico vlees? 

- vrij buiten scharrelen op eigen Finca met gevarieerd dieet; 

- varkens leven minimaal 4 maanden;  

- veterinaire controle en strikte kwaliteitseisen; 

- persoonlijke selectie door Familie Nieto en Driessen; 

- vers: van de selectie op de Finca tot op het restaurantbord      

binnen 1 week.  



Driessen Food, Bunnik | Utrecht | Tilburg 

T +31(0) 30 307 0000 | info@driessenfood.nl | www.driessenfood.nl 

 

 

Ons assortiment  
Diepvries is continue beschikbaar. Als we vers Iberico gaan bestellen, zetten we dit open in InOne. 

Neem contact met ons op als je vers wilt bestellen of andere vragen hebt over Iberico varkensvlees. 

 

Diepvries     Vers 

39000 Varken wangen Iberico dv.  39050 Varken buik Iberico  

39003 Varken haas Iberico dv.  39051 Varken nekvlees Iberico  

39005 Varken buik Iberico dv.  39052 Varken lende Iberico  

39010 Varken nekvlees Iberico dv.  39053 Varken pluma Iberico 

39011 Varken racks Iberico dv.  39054 Varken racks Iberico  

39012 Varken lende Iberico dv.  39055 Varken secreto Iberico   

39015 Varken spare rib Iberico dv.  39056 Varken spare rib Iberico  

39021 Varken Iberico ribfingers dv.  39057 Varken wangen Iberico  

39022 Varken secreto Iberico  dv. 

Het Iberico vlees bevat onverzadigde vetzuren (intramusculair vet) dat smelt in de 

mond. Een ware delicatesse en smaakbeleving. Doordat de varkens veelal buiten 

lopen en vrij bewegen, wordt het vlees mooi vet. Daarnaast geeft het gevarieerde 

dieet van grassen, eikels en eventueel granen zijn eigen unieke smaak aan het 

vlees. Dit is echt topkwaliteit van een mooi familiebedrijf en door de korte lijnen 

kunnen we dit supervers leveren. We helpen je graag met het maken van de juiste 

keuze voor op je menukaart.   

Gertjan Kiers over... 


