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EXCLUSIVE

H I S Z PAŃSK I E  S ZYNK I  I B E RY J SK I E



CZYM CECHUJE SIĘ SZYNKA IBERYJSKA JAMON IBERICO? 
Szynka iberyjska w odróżnieniu od klasycznej szynki jamon serrano posiada
wyjątkowo złożony smak i aromat. To produkt wyjątkowy. Podawany jest bez
żadnych dodatków, pokrojony w cienkie paseczki jako tapas. Jamon iberico

doskonale łączy się z wytrawnymi i półwytrawnymi winami - białymi,
czerwonymi, sherry czy szampanami. Do najlepszych z szynek iberyjskich
np. jamon iberico de bellota sporządza się specjalne noty degustacyjne.

Oceniane są ich barwa, aromat, smak czy tekstura.
Mięso świń cerdo iberico

Cerdo iberico jest półdzikim gatunkiem świni, który na przestrzeni setek lat
zaadoptował się do trudnych warunków życia w południowej części
Półwyspu Iberyjskiego.  Świnie iberyjskie mają ciemną skórę, dość

wydłużony ryj i smukłe nogi. Żyją przez całe życie na wolności. Sekret
szynek iberyjskich tkwi przede wszystkim w zrównoważonej diecie świń

iberyjskich. Na ubój przeznaczone są zwierzęta między 14 a 18 miesiącem
życia. Przypada to na miesiące zimowe. Jesienią świnie cerdo iberico

odżywiają się głównie żołędziami,  a wcześniej trawami, ziołami, korzeniami,
pędami czy oliwkami. Dokarmiać je można zbożami lub specjalnymi

paszami.
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Jamon iberico to szczególny gatunek hiszpańskiej szynki dojrzewającej. W
Hiszpanii jej produkcja musi spełniać wiele norm. Dlatego jest to produkt
najwyższej jakości, który wyróżnia się niepowtarzalnym smakiem. Szynka
ta wytwarzana jest z wieprzowiny pozyskiwanej z mięsa świń rasy
iberyjskiej, które wypasane muszą być w określonych warunkach i w
określony sposób karmione. Dopuszcza się też wykorzystywanie mięsa
świń będących krzyżówkami, a więc tzw. cerdos cruzados, w których
płynie co najmniej 75% krwi  świń cerdo iberico.



Produkcja hiszpańskiej szynki
iberyjskiej

Po uboju, golenie świń są wieszane w
rzeźni aż do chwili samoczynnego

odsączenia krwi. Potem obtacza się je
w soli morskiej i układa w

pomieszczeniu chłodnym na około 10
dni. Później sól zmywana jest ciepłą

wodą, a mięso trafia do nieco
cieplejszego pomieszczenia.

Wówczas do szynki trafiają resztki
soli, które odpowiedzialne są za

odwodnienie mięsa i jego
konserwację. Szynka staje się

bardziej zwarta.
Kolejnym etapem jest trwające do 9

miesięcy suszenie i dojrzewanie
szynki. Proces ten nazywany jest

powszechnie poceniem się. Szynki
wiszą w tym czasie w

pomieszczeniach o temperaturze
zbliżonej do tej na zewnątrz. Z mięsa
odparowuje wówczas nadmierna ilość
wody. Jego waga zmniejsza się nawet
o 40%. Tłuszcz natomiast rozchodzi

się po włóknach mięśniowych.
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Ostatni etap. 
Etap dojrzewania szynki, który trwa od 6 do nawet 30 miesięcy. W tym
przypadku temperatura powinna być nieco niższa. Duże znaczenie ma

działanie w mięsie flory bakteryjnej. Rozwijają się kultury pleśni.
Gdzie produkowana jest hiszpańska szynka iberyjska?

W Hiszpanii szynka iberyjska jest chroniona prawem unijnym jako produkt
regionalny. Tradycyjnie wytwarzana jest w czterech regionach.

Na terenie parku krajobrazowego "Sierra de Aracena y Picos de Aroche"
produkowana jest szynka D.O. Jabugo. Dawniej szynka ta nosiła nazwę

D.O. Jamon de Huelva. Jamon Iberico D.O. Los Pedroches to z kolei szynka
z regionu Kordoby, w którym mieszczą się liczne masarnie i hodowane są

świnie iberyjskie. Szynka Jamon Iberico D.O. Jamon de Guijuelo pochodzi  z
prowincji Salamanca położonej na zboczach gór Sierra de Bejar oraz Sierra

de Gredos. To stamtąd wywodzi się 60% wszystkich, certyfikowanych
szynek iberyjskich. Ostatni rodzaj szynek iberyjskich to Jamon Iberico D.O.

Dehesa de Extremadura, to szynka wytwarzana na terenie regionu
Estremadura.
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Klasy jakości
Szynki jamon iberico dzieli się na

kilka klas jakości. Od tego
oczywiście uzależniona jest ich

cena. W tym przypadku
znaczenie mają dwa parametry -

sposób odżywiania się świń
przed samym ubojem oraz

czystość krwi świń iberyjskich.
Najwyższej jakości szynki
określane są mianem "de

bellota". Zwierzęta odżywiają się
tutaj jedynie żołędziami. Szynki

"de cebo de campo"
produkowane są z mięsa świń

żyjących na wolności, które
dokarmiane są przed ubojem

zbożami i odpowiednimi paszami
zbożowymi. "De cebo" to szynki

wytwarzane z mięsa świń
zagrodowych, które były

dokarmiane zbożami i paszami.
"Puro" to szynki z mięsa świń

czystej krwi, a "Iberico" to szynki
z mięsa świń, które nie były

czystej krwi.
Tym samym najwyższej klasy

szynki iberyjskie to "pata negra",
a więc kombinacja parametrów

"puro" i "de bellota".
Produkowane są z mięsa świń
czystej rasy iberyjskiej, które
przed ubojem żywiły się tylko

żołędziami.
 



Wyjątkowe szynki z Półwyspu Iberyjskiego
Hiszpańskie szynki słyną na świecie ze swojego wyjątkowego smaku i

aromatu. Jamon iberico to szynka wywodząca się z Półwyspu Iberyjskiego,
której nie należy jednak mylić z jamon serrano. Ta produkowana jest bowiem
z mięsa świń białych, a nie iberyjskich. Proces jej produkcji przebiega jednak

w sposób zbliżony do szynki iberyjskiej.
Jamon iberico cieszy się coraz większą popularnością również w

Polsce. To bowiem jest to produkt Premium o naprawdę
wyjątkowych walorach smakowych.Idealny dla kogoś,kto miał już w

życiu wszystko.
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