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Grupo Julián Becerro

Adrián Becerro se věnoval prodeji šunky a klobás ve městě La
Alberca v provincii Salamanca již v roce 1930. Dnes již třetí
generace rodiny Beccerů vyrábí uzeniny tím nejtradičnějším

způsobem. Základem úspěchu jsou Iberská prasata, pouze přírodní
ingredience, rodinné know-how a suchý a mrazivý chlad hor.



Jamon Iberico Bellota  
(Sušená šunka)

Jedinečná sušená šunka Jamón z rodinné
farmy v Extramaduře.  Černé prase žijící ve
volném výběhu a krmí se pouze žaludy. Na

jedno prase je potřeba až 2 hektary dubového
lesa.

 
 Šťavnatost Jamónu je zajištěna díky sněhově

bílému tuku v mase typickým pro iberské
plemeno prasat. Ty zvýrazňují chuť a

umožňují delší zrání. Kromě toho je tuk
složen převážně z nenasycených mastných
kyselin, má nízkou teplotu tání a podobá se

spíše olivovému oleji než konvenčnímu
vepřovému tuku. Zrání šunky je 36 měsíců.

Sušena vepřová panenka z libového kusu
Iberského prasete. Černé prase je z
rodinné farmy v Extramaduře. Má
svobodu pohybu i krmení. Živí se

výhradně žaludy. Velmi se hodí k olivám,
sýru a suchému červenému vínu.  Zrání 5-

6 měsíců.
 

Lomo Iberico Bellota 
(Sušená vepřová panenka z černých prasat)



Iberské pikantní Chorizo 
(Klobása z černého prasete)

Iberské chorizo je nejoblíbenější druh
klobás vyráběný ve Španělsku. Chorizo je

vyrobené z ušlechtilého iberského
vepřového masa krmeného pouze žaludy
na pláních v Extramaduře. Společně se

solí, česnekem a uzenou paprikou vytváří
charakteristickou chuť. 100% přírodní bez
chemických konzervantů. Klobása se suší

okolo 4 měsíců na vzduchu v horách.
 

Tradiční sušený salám s pepřem. Stejně
jako Chorizo je z iberského prasete.

Oproti Chorizu je jemnější s dominující
chutí samotného masa s pepřem. Hrubě
nasekané maso se společně s kořením
plní do střev prasete a suší se zhruba 4

měsíce. Salám získá bílou barvu a
úžasnou chuť polosuché klobásy. 100%
přírodní bez chemických konzervantů. 

 

Salchichon 
(salám z černého prasete)

 



La Quesera de Rueda
Rodinný podnik, který vyrábí sýry přírodním a tradičním způsobem. Základem je

přísný výběr surovin z pečlivých a vybraných místních a regionálních farem, které
mají vlastní výjimečnou přirozenou mikroflóru. Ovce, které pochází výhradně z

luk! 
 

Mléko našich sýrů splňuje všechny aktuální předpisy v CE a přísné zdravotní
kontroly. 

Ovčí sýr 
Zraje minimálně 6-8 měsíců. 

Sýr vyrobený ze syrového ovčího mléka, s
minimálním zráním 6 měsíců. Má
přirozenou, plesnivou, hladkou a

naolejovanou kůru. Přírodní, bez vnějších
úprav. Řemeslné zpracování. Vůně

sušeného ovoce.
 

Barva slonová kost.
 

* Uchovávání v chladu od 4 do 11ºC.
* Preferovaná spotřeba do 24 měsíců od

jeho zpracování.
 


