
Representem 
les 4 Denominacions 

d'Origen



El nostre assecador de 
pernils garanteix la màxima 
conservació del producte i 
té una capacitat de més de 

2000 peces. 

Tots els pernils que arriben 
a les nostres instal·lacions, 

han estat prèviament 
seleccionats, un per un, als 
assecadors dels proveïdors. 

Estem certificats 
i complim amb la 

Norma de regulació de 
productes ibèrics. 

Tenim experiència 
que ens avala com a 

distribuïdor de pernils 
d'alta categoria.  

Tallem a mà i ensobrem 
en una marca pròpia 
els millors pernils: 

Bontast.

Disposem de sala 
pròpia de desossat per 

garantir les millors 
condicions dels nostres 

pernils. 



a màxima expressió del sabor es 
representa en forma de pernil ibèric. 
La classificació, actualment detallada 
al RD 4/2014, no és complicada, 
però hi ha certs aspectes que poden 
semblar una mica més complexos.
La raça i l'alimentació i maneig són 
les peces clau que hi entren en joc, 
ja sigui per la genètica o per tot el 
que mengen els porcs. La raça, parla 
d'aquesta genètica, sigui porc ibèric 
o porc blanc, on predomina un major 
o menor % de gens ibèrics o duroc, 
és a dir, normalment, són 50%, 75% 
o 100% ibèrics. Aquest percentatge 
sorgeix depenent de la raça dels 

progenitors del porc. Per altra banda 
i tenint en compte l'alimentació, 
i el maneig, un porc podrà ser de 
gla (bellota), d'enceball de camp o 
d'enceball. 
En relació amb tot això, els porcs 
desenvolupen certes característiques 
que s'acabaran relacionant amb 
el sabor del pernil, els aromes o la 
quantitat d'infiltració de greix, entre 
d'altres. A més, segons tots aquests 
paràmetres, les peces ibèriques, 
siguin pernils o espatlles, porten 
una brida d'identificació de la 
següent forma:

Per assaborir-lo en el seu 
millor punt, de sabor, treu-
lo de la nevera una estona 
abans i degusta'l sobre els 
24ºC de temperatura. Si el 

teniu a la nevera, cal treure'l 
entre 10 i 15 minuts abans 

de menjar-lo. 

Si teniu un pernil de peça 
sencer, els talls han de ser 

fins i de llesques curtes a la 
part principal més magra. 
En canvi, com més a prop 

de l'ós, els talls seran de 
llesques més gruixudes.

 
Quan deixeu de tallar, 

conserveu el pernil 
amb les restes de 

greix blanc tallades 
anteriorment, per a 

que no s'encrosti, 
no surti fong...

Identifica porcs en 
llibertat alimentats 

amb glans els últims 
60 dies i de raça 

100% ibèrics. 

Generalment, 50% 
ibèrics, amb recursos 
de camp i en llibertat 

els últims 60 dies. 
Alimentats amb pinsos 

i cereals.

Alimentats amb pinsos, 
generalment cereals 
i llegums i criats en granges.

Origen en porc amb un 75% o 
50% de raça ibèrica alimentats 
a base de glans en deveses els 
últims 60 dies. 

T'ho expliquem 
en aquest vídeo! 

Saps com seleccionem 
tots els nostres



Ibérico de Bellota S.A. manté intacta la tradició 
en la criança del porc ibèric pur, oferint pernils 
i espatlles de reconegut prestigi. És una de les 
empreses fundadores de la D.O. Los Pedroches, 
amb rigorosos processos de cria de porcs 
100% ibèrics. 

(3496) JAMÓN BELLOTA
 100% IBÉRICO - D.O. IBESA

Foto: Consejo regulador de 
Denominación de Origen protegida 
Los Pedroches. 

(9661) PALETA BELLOTA
100% IBÉRICA pieza 
- DEHESA SOLANA  

(7958) PALETA IBERICA CEBO 
CAMPO DESH. - DEHESA SOLANA

(8512) PALETA DESH. BELLOTA 
100% IBERICA - DEHESA SOLANA 

(9662) PALETA CEBO 
DE CAMPO IBERICA 50% RAZA 
IBÉRICA pieza- DEHESA SOLANA

(8318) JAMÓN IBÉRICO 
BELLOTA 50% - DEHESA SOLANA

(8985) JAMÓN CON 
DESHUESE - BELLOTA 

50% IBÉRICO 
- DEHESA SOLANA

Dehesa de Solana treballa en un ecosistema 
únic per a l'obtenció de pernils i espatlles 
ibèriques dins la D.O. Dehesa Extremadura. 
Les deveses de Dehesa Solana tenen una 
extensió de 9000 hectàrees, una de les 
finques més grans de tota la península. 



(9451) JAMÓN
BELLOTA 100% IBÉRICO
- MONTESANO 

(9663) PALETA BELLOTA
100% IBERICA pieza - MONTESANO  

Amb pernils i espatlles ibèrqiues 
D.O EXTREMADURA, Montesano 

s'aconsegueix un producte guardonat 
amb premis de prestigi, com el Superior 

Taste Award Tres Estrellas 2020 del 
International Taste Institute de Bruselas. 

 
(9613) JAMON BELLOTA 
100% IBERICO D.O.  
- MONTESANO 

(9452) JAMÓN CEBO 
CAMPO 50% IBÉRICO - MONTESANO

(9664) PALETA CEBO CAMPO 
50% IBERICA pieza - MONTESANO 

(9605) PALETA DESH.
CEBO CAMPO

 50% IBÉRICA - MONTESANO

(9604) CENTRO 
JAMÓN CEBO CAMPO 50% IBÉRICO
- MONTESANO 

(9585) PALETA 
-DESH- BELLOTA 100% IBÉRICA
- MONTESANO 



En plena avantguarda dins el sector dels 
curats ibèrics, Montesierra treballa 

peces de pernils i espatlles de 
D.O.P. Jabugo, en els seus 

assecadors i bodegues. 

(6985) JAMÓN DE CEBO 50% IBÉRICO
 JABUGO - MONTESIERRA

(7463) JAMON pieza CEBO 50% IBER. 
JABUGO - MONTESIERRA

(9665) PALETA  DE CEBO 
50% IBERICO JABUGO 
pieza - MONTESIERRA

Totes les peces han 
estat seleccionades i 

marcades una per una 
a l’assecador del 

proveïdor!

Terra de culte a la natura i als seus orígens. 
Jabugo és el nom que designa la Unió 
Europea per protegir i certificar els exigents 
estàndards dels pernils i espatlles elaborats 
en bodegues dels pobles de l’entorn del 
Parc Natural Sierra de Aracena y picos 
de Aroche, on es localitzen les instal·lacions 
de Montesierra.

(7340) CENTRO JAMON DE CEBO
 50% IBERICO JABUGO - MONTESIERRA 

(6988) PALETA DE CEBO 
50% IBERICO DESH. 

JABUGO - MONTESIERRA

(9236) SOBRE 100G 
LONCHEADO PALETA 
CEBO 50% IBERICO 
- MONTESIERRA 



La curació dels pernils D.O. 
Guijuelo es realitza a més de 
1000 metres d'altitud, amb vents 
freds i constants, fonamentals per 
aconseguir un procés excel·lent. 
Els pernils romanen més temps 
exposats a l'assecament que 
altres denominacions, i per això 
necessiten menys quantitat de sal 
i tenen més sabor. 

(6083) JAMON 
"MAXIMUM PLATA" - MARCIAL - 

(1406) JAMÓN CEBO CAMPO 
50% IBÉRICO "PLATA" - MARCIAL 

(5165) JAMÓN BELLOTA 
75% IBERICO 
D.O. "ORO" - MARCIAL

(9666) PALETA CEBO 
DE CAMPO 50% IBÉRICA
"PLATA" pieza - MARCIAL

(4054) CENTRO 
JAMÓN CEBO 

CAMPO 50% IBÉRICO 
"PLATA" - MARCIAL 

(4143) PALETA CEBO 
DE CAMPO IBERICA 
"PLATA" DESH. MARCIAL

(7339) CENTRO JAMÓN 
"MAXIMUM PLATA" - MARCIAL

Les noves instal·lacions
 de Marcial Guijuelo!



Des de 1920, Batallé creix 
en confiança i garantia vers 
els seus productes. La seva 

experiència és un grau quan 
parlem d’un porc especial de 
raça pura, 100% Duroc. Per 
això, Batallé s’ha posicionat 
com a pioner en la producció 

d’un porc Únic. 

(860) CENTRO JAMÓN ARTES. 
100% DUROC LIM. PEL. - BATALLÉ

(862) CENTRO JAMON CLASICO 
100% DUROC - BATALLÉ

(640) JAMÓN 100% DUROC 
DE 7 A 7.7 RESERVA BATALLÉ

(776) PALETA 
100% DUROC pieza 
RESERVA BATALLÉ

(4142) PALETA DESH. 
100% DUROC 

BATALLÉ AVICSA

(2777) JAMON 100% DUROC
DE 8,5 A 9 - RESERVA BATALLÉ

(630) JAMÓN 100% DUROC 
DE 7,8 A 8,5 RESERVA BATALLÉ 

(9643) LOTE JAMÓN 100% DUROC 7KG 

+ LOMO + CUCHILLO + BOLSA - BATALLÉ

    Pernil 100% Duroc, peça de 7kg aprox.

    Llom 100% Duroc, peça de 375 gr

    Ganivet perniler de la sèrie Filum amb fulla de 25 cm

    Bossa de compra reutilitzable de ràfia



(5432) JAMÓN (pieza) RESERVA 
ARTYSAN 7,5 - 8,5 kg 50% DUROC

Per la compra d'un 
Artysan peça, al mateix preu, 
 REGALEM 1,5 kg de pernil.

(4929) PALETA SERRANA -PIEZA
4,5 - 5,5 KG - ARTYSAN 50% DUROC

Peces de gran mida, alt percentatge 
d'infiltració i un punt just de sal, són 
els atributs que defineixen els pernils 

i espatlles d'Artysan. 

Amb la màxima cura de 
totes les nostres peces, 
escollim una diferenciada 
selecció de pernils que 
representen la nostra pròpia 
marca, Bontast. 

(8120) JAMON GRAN RESERVA
8-9 KG 50% DUROC - BONTAST

(7939) CENTRO JAMON 
GRAN RESERVA 
50% DUROC - BONTAST

(7940) CENTRO L/P JAMON 
G. RESERVA 50% DUROC - 
BONTAST



(6818) SOBRE JAMÓN BELLOTA 
100% IBÉRICO CORT. 
MANO 80G - BONTAST

(7587) JAMÓN RESERVA LONCHEADO 
500 GR 50% DUROC - ARTYSAN

(7458) SOBRE JAMÓN BELLOTA 
50% IBÉRICO CORT. MANO 
80G - BONTAST

(7460) CAJA JAMONERA
SABORS IBERICS - AVICSA

(4889) CAJA JAMONERA
TRAPEZOIDAL AVICSA
  

(4888) PERNILS MALLA
NEGRA GRABADA AVICSA

(6776) SOBRE JAMÓN CEBO 
CAMPO IBÉRICO CORT. MANO 
80G - BONTAST

(6819) SOBRE JAMÓN 
100% DUROC CORT. MANO 
80G - BONTAST

(8660) SOBRE GOURMET JAMÓN
CEBO CAMPO 50% IBÉRICO 

CORT. 80G - BONTAST
Presentació 
especial 
per a botiga 
amb embalatge 
de cartró



Pol. Ind. Camí dels Frares
C/J · Parcel·la 16 · Nau 6

25190 Lleida · Tel. 973 25 73 10

www.avicsa.com


