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La selecció de
les carns més selectes
Okelan, a través de tota la seva classificació de carns,
selecciona una matèria primera de 6 categories de carns
de boví d’importació i 6 de tipus de carns especials.
Ofereix qualsevol tipus de porcionat i formats en les seves
carns; tot a la teva necessitat!

Sidreria · Extra · Superior
Premium · Super Premium
Dry Aged

(8494) CHULETA L.BAJO
SIDRERIA CORT. 300G 4,5KG ENV. 2 BAND. OKELAN

(7484) CHULETON VACA CONG.
1KG aprox. SIDRERIA - OKELAN
(9792) CHULETON VACA CONG.
500G aprox. SIDRERIA - OKELAN

Productes de menys uniformitat i que,
segons l’animal, poden tenir més o menys
veta. És per aquesta raó que el preu
d’aquesta categoria és més baix.

Carns amb una alta relació de qualitat - preu.
Sorgeixen d’animals amb una conformació de la
carn molt similar als Sidreria però han obteningut
una millor alimentació. De raça Frisona i amb un
major vetejat de la carn. Els animals també tenen
més de 5 anys d’edat.

(5988) CHULETA DE VACA
8 COSTILLAS - SIDRERIA OKELAN

(6771) ENTRECOT ALTO
S/H DE VACA - SIDRERIA OKELAN

Entrecot alt extret del 8 costelles Sidreria.

Peça de gamma mitjana,
de raça Frisona amb menys uniformitat
i amb un pes d’entre 10 i 11kg.

(7150) CHULETA ENTERA VACA
- CONFORMADA - EXTRA OKELAN

(5995) CHULETA DE VACA

En la categoria Sidreria, els animals acostumen
a ser de més de 5 anys d’edat, la qual es
veu en l’os, si està calcificat o no. Solen ser
carns d’animals de Polònia i Alemanya, de raça
Frisona, amb un pes mig de 300 kg de canal.

PESOS SIDRERIA:
(6810) FILETE INDIVIDUAL
- CONG - 300G ENTRCOT
BAJO VACA SIDRERIA - OKELAN
(6905) FILETE INDIVIDUAL -CONG300G APROX. ENTRE. ALTO VACA
SIDRERIA - OKELAN

Chuletero sencer
Sidreria sense solomillo: +17 kg
Sidreria 8 costelles: 10-11 kg

8 COSTILLAS - EXTRA OKELAN

Peça amb més infiltració de la carn i
amb un pes mitjà d’entre 11 i 12 kg.

La categoria Extra són carns molt
seleccionades i, fins i tot, altres marques
les podrien vendre com a Premium, una
categoria superior a aquesta.

Okelan ofereix una gran personalització
de tots els seus productes mitjançant el
porcionat. Hi ha la possibilitat de tenir el
tall desitjat de gairebé cada peça, així com
treballar-la i madurar-la segons cada cas.

(9876) CHULETA VACA
LOMO BAJO CORT.
ENTERO 400G
- EXTRA OKELAN

(7167) FILETE INDIVIDUAL
-CONG- 300G ENTRECOT
BAJO VACA EXTRA - OKELAN

(9687) CHULETA DE VACA
5 COSTILLAS - EXTRA OKELAN

(6809) FILETE INDIVIDUAL
-CONG- 300G ENTRECTO ALTO
VACA EXTRA - OKELAN

PESOS EXTRA:

(7833) COTE BOEUF 5 COSTILLAS

Extra 8 costelles: 11-12 kg
Extra Solomillo: 2 - 2,5 kg

S/VERT. S/TAPA VACIO - EXTRA OKELAN

Les diferents carns d’importació d’Okelan
es distribueixen en: Sidreria, Extra, Superior,
Premium, Super Premium i Dry Aged dins les
categoria de boví; i Valtierra, de vedella.
(5997) CHULETON VACA CORT. A 1KG - EXTRA OKELAN
(6035) CHULETON DE VACA CORTADO A 800G - EXTRA OKELAN
(6001) ENTRECOT BAJO

(6002) SOLOMILLO DE VACA - EXTRA OKELAN

S/H DE VACA ENTERO - EXTRA OKELAN

(8813) ENTRECOT LOMO
ALTO SIN TAPILLA
- EXTRA OKELAN

(6074) CHULETON VACA CORT. A 500G - EXTRA OKELAN

En la categoria Superior, acostumen a ser animals de
races càrniques, com la Blonda, Charolesa o Limusina,
o creuaments entres elles, de mida més gran però que
aporten menys veta a la carn que l’Extra.

Les carns Premium sorgeixen de creuaments entre races o
bé de frisones especials molt ben alimentades. Els talls de
la carn aporten una alta infiltració i són classificats de forma
selectiva. Són animals de més de 7 anys d’edat, aconseguint
així un sabor més potent.
(6006) CHULETON VACA
CORT. 1KG - PREMIUM OKELAN
(9145) CHULETA VACA 8 COST.
(CORT. ENT. 1KG V.) - PREMIUM OKELAN

(8855) CHULETA VACA
8 COSTILLAS -CONFORMADASUPERIOR OKELAN
(8860) CHULETA VACA ENT.
MAD. +30D - SUPERIOR OKELAN

(6433) CHULETA VACA
5 COSTILLAS - CONFORMADA SUPERIOR OKELAN
(6431) CHULETA DE VACA

PESOS SUPERIOR:

400-500 kg en canal
Superior 8 costelles: 15 kg
Superior chuletero sencer: 20-25 kg

8 COSTILLAS - PREMIUM OKELAN
(6004) CHULETA DE VACA
ENTERA MAD. +30D - PREMIUM OKELAN

La categoria Superior s’engloba dins
el grup de carns d’importació i en animals de
més de 5 anys d’edat.

(7928) MEDALLON
CONGELADO -120GSOLOMILLO VACA
- PREMIUM OKELAN

(6009) SOLOMILLO DE
VACA - PREMIUM OKELAN

(7855) MEDALLON CONGELADO
-200G- SOLOMILLO VACA - PREMIUM OKELAN

Solomillo sencer a 3 kg
En la majoria de carns, els solomillos es treuen del chuletero
pràcticament en el mateix procés de despejament. Okelan
madura els chuleteros sencers durant 7 dies i després extreu
el solomillo. Aquest procés fa que la peça hagi perdut més
aigua i el sabor estigui més concentrat i sigui més potent.

La categoria Dry Aged prové d’una acurada
selecció europea de les peces Premium,
d’animals de més de 7 anys d’edat, sotmeses a
una procés de maduració en sec d’entre 60 i 90
dies en càmera. El resultat és una carn al seu
punt màxim de tendresa, sabors molt potenciats
i matisos anyencs. Aquesta carn només és apta
per a grans amants de la carn madurada.

(6374) TATAKI DE CHULETA

(6014) CHULETA VACA

DE VACA 155G CONG LIMPIO

MADUR. +60D CORT. A 1KG

PREMIUM - OKELAN

- DRY AGED OKELAN

(7303) CARPACCIO DE
CHULETA DE VACA

(6046) CHULETON VACA

60G CONG PREMIUM - OKELAN

MADUR. +60D CORT. A
500G - DRY AGED OKELAN
(8139) CENTRO DE CECINA
(contra) media pieza
2KG aprox - OKELAN

(7961) CHULETA
DE VACA ENTERA
- SUPER PREMIUM OKELAN

Animals molt especials, de més de 7 anys d’edat,
de greix rugós sinònim de qualitat i d’una millor
alimentació. Els que sorgeixen d’un creuament de
races aporten molta infiltració i conformació més
gran, mentre que els de raça Frisona o lletera, són
animals més petits però amb màxima veta a la carn.
Acostumen a tenir un pes de 500 kg en canal.

(9777) CHULETA
VACA CORT. PARRILLA
ENTERA MAD.
- SUPER PREMIUM OKELAN

(6013) CHULETA DE VACA ENTERA
MADURADA +60D - DRY AGED OKELAN

La primera fase d’aquesta
maduració es realitza en càmeres
verticals i, en la segona, en
càmeres de fred horitzontals amb
una ventilació, temperatura i humitat
controlada per aconseguir els
millors resultats per a cada peça i la
necessitat de cada client.

Les peces de la categoria Rubia Gallega són
carns d’una conformació gran però amb poc
vetejat. Procedeixen de petites explotacions
familiars i tradicionals, incloient certificats
de traçabilitats. Aporten una maduració
de més de 30 dies.

Basque (País Vasco) · Rubia Gallega · Minhota
Auténtico Buey · Wagyu (nacional i no nacional)

(9681) 1/3 CHULETA VACA
RUBIA GALLEGA
(10-15 kg aprox.) - OKELAN

Dins d’aquest grup de categories nacionals, Okelan busca un valor afegit
treballant carns de petites granges properes, que aporten molta categoria i
una diferenciació important. Dins la problemàtica que ha sorgit d’haver de
dependre de les carns d’importació, Okelan ha cregut que aquest treball val

(9683) CHULETON VACA

la pena per oferir al mercat un producte diferenciat i exclusiu, de proximitat i

RUBIA GALLEGA 1,5KG - OKELAN

local. Totes les carns que provenen d’questes races nacionals són d’animals
de 5,6,7 i inclús 10 anys d’edat, en el cas del bous.

(9682) CHULETA VACA RUBIA

Vaques nacionals de més de 7 anys seleccionades
de petits caserius del País Basc, de conformació
mitjana-gran. En sorgeix una carn tendra, amb
una alta infiltració, gairebé com els de categoria
Premium. Aquestes peces han estat sotmeses
a una maduració de més de 30 dies.

GALLEGA ENTERA - OKELAN

La Minhota és d’origen portugués i té
molta més veta en comparació a la
Rubia Gallega. També tenen més de
30 dies de maduració.

(9586) CHULETON VACA
VIEJA PAIS VASCO
1,5KG - PREMIUM OKELAN

(9222) CHULETA VACA VIEJA
PAIS VASCO ENTERA 30KG
- PREMIUM OKELAN
(9684) CHULETON VACA
MINHOTA 1,5 KG - OKELAN

(9635) CHULETA VACA
VIEJA PAIS VASCO
8 COST. 16KG - PREMIUM OKELAN

Dins les possibilitats de personalització de
producte i porcionat que s’ofereix amb tots els
productes d’Okelan, també hi ha l’opció de
comprar talls de 1/3 de les peces!

(9685) 1/3 CHULETA VACA
MINHOTA (10-15 KG) - OKELAN

Carns de vedella de criança pròpia
en una finca situada a Valtierra
(Navarra), on hi ha un clima càlid
i sec, un factor clau per a obtenir
el millor producte juntament amb
l’alimentació natural dels animals.

Autèntic bou mascle castrat a la península
amb més de 40 dies de maduració i criat
amb una alimentació natural.

(7403) CHULETERO TER. VALTIERRA
ENTERA 28KG C/SOLOMILLO - OKELAN
(9187) CHULETA DE
BUEY AUTENTICO 45-70KG - OKELAN

(9188) CHULETON DE

(8521) BOLSA BISTEC CORT. TERNERA
VALTIERRA 1KG CONG. - OKELAN

BUEY AUTENTICO 1,7KG - OKELAN

(8522) BOLSA CARNE
TACOS CONG. 1KG TERNERA
VALTIERRA - OKELAN

(9680) 1/3 CHULETA DE
BUEY AUTENTICO (15kg aprox.)
- OKELAN

(9790) PICAÑA 3-5KG
BUEY MADURADA - OKELAN

(8523) BOLSA CARNE
PICADA CONG. 1KG
TERNERA VALTIERRA - OKELAN

Les carns de vedella
Valtierra són de molta
conformació, amb chuleteros
molt grossos i d’un vetejat
mig.

(7143) HAMBURGUESA
ARTESANAL VACUNO 100%
PREMIUM 24u x 175g

(9778) HAMBURGUESA
BUEY AUTENTICO
(4 bolsas x 6u) 175g CONG - OKELAN

- OKELAN
(7356) HAMBURGUESA SIN
AJO 200G CONG. (24U)
- PREMIUM OKELAN

Hamburgueses que
s’elaboren de tota la peça
de la bola de la vaca un cop
madurada, és a dir, de les
parts nobles. A més, el procés
de picat i congelat s’elabora tot el
mateix dia.

(6027) CHISTORRA
(6028) CHISTORRA GRANEL

INDIVIDUAL 220G - OKELAN

BOLSA 2KG - OKELAN

Hamburgueses elaborades
amb carn d’autèntics bous
de la península i de més de 7
anys. Especiada amb sal, sabor
potent i molt carnosa.
(8020) ALBONDIGA VACUNO
BOLSA CONG 1KG (40g x 25u) - GESALAGA

(9829) HAMBURGUESA
WAGYU (4 bolsas x 6u) 150g - OKELAN

Hamburguesa de carn de
Wagyu 100% certificat.
Elaborada amb peces nobles
amb moltíssima infiltració.

Cadascuna de les caixes d’hamburgueses
de bou autèntic i de wagyu inclouen un certificat que valida
l’origen de la carn en cada cas segons origen i raça.

(7984) CACHOPO CONGELADO
(12u x 400g) PREMIUM - OKELAN
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