
Het geheim van Parmaham begint bij de zorgvuldige en nauwkeurige selectie van de varkens.
“Parmaham”-varkens moeten tot de speciaal geselecteerde rassen Large White, Landrance en Duroc
behoren, en moeten geboren en getogen zijn in één van de elf speciaal aangewezen regio’s in midden- en noord-
Italië. Hun voedsel bestaat uit een speciaal samengesteld mengsel van granen en daarnaast wei die overblijft bij
de productie van de Parmezaanse kaas, oftewel de Parmigiano-Reggiano. Dit zorgt voor een zwaar varken met
een gemiddelde dagelijkse groei en een uitstekende gezondheid.
De ham wordt alleen gemaakt van de achterbout van het varken.
Er zijn vier ingrediënten onmisbaar voor de productie van Parmaham:
Italiaanse varkens, (zee)zout, lucht en tijd.
De Parmaham is een geheel natuurlijke ham.
Het maken van Parmaham is een langdurig en nauwgezet proces.
Er wordt zo weinig mogelijk zout gebruikt bij de bereiding en de
rijping wordt nauwkeurig gecontroleerd.
Een gekwalificeerde maestro salatore, of wel zoutmeester, wrijft
zeezout in het vlees, waarna de ham voor ongeveer een week wordt gekoeld bij een vochtigheidsgraad van
80%. Het overtollige zout wordt verwijderd en op de ham wordt een tweede dunne laag met zout aangebracht,
die daar nog 15 tot 18 dagen op blijft zitten, afhankelijk van het gewicht. Door dagelijks de temperatuur en de
vochtigheid te reguleren, zorgt de maestro ervoor dat de bouten net genoeg zout absorberen om te gaan rijpen,
waardoor de reputatie van Parmaham als 'zoete' (of zoutarme) ham bewaard blijft.
Vervolgens hangen de hammen 70 dagen in gekoelde ruimtes, bij een vochtigheidsgraad van 65 %.
Na deze 70 dagen worden de hammen ontdaan van het overtollige zout, waarna ze naar de droogruimtes worden
Gebracht. Nu volgt het eerste rijpingsproces, worden de hammen aan rekken gehangen in goed geventileerde ruimtes
Met grote ramen die geopend worden als de buitentemperatuur en luchtvochtigheid gunstig zijn. Kenners beweren
dat deze fase, waarin de hammen aan aromatische briesjes worden blootgesteld, cruciaal is voor de
ontwikkeling van de kenmerkende smaak van Parmaham. Aan het einde van deze fase, die ongeveer drie
maanden duurt, is de buitenkant van het vlees gedroogd en gehard.
Na dit eerste rijpingsproces wordt de tweede ingezet. De hammen worden verplaatst naar donkere,
kelderachtige ruimtes en blijven hier aan rekken hangen tot de rijping is voltooid. De hammen worden
minstens 12 maanden gerijpt, sommige zelfs wel 24 maanden
Na 12 maanden vindt er een laatste kwaliteitscontrole plaats: een inspecteur prikt met een fijn en poreus
paardenbeentje in elke ham op vijf specifieke plaatsen en telkens als hij het beentje eruit haalt, ruikt hij eraan om
de geur op te snuiven en te beoordelen.
De hammen die alle kwaliteitscontroles goed hebben doorstaan, worden gebrandmerkt
met het officiële merkteken van het Consortium: de vijfpuntige Hertogelijke kroon.
Alleen het onafhankelijke instituut IPQ (Instituto Parma Qualità) kan het eindproduct 
beoordelen en - als alles in orde is - de ham brandmerken met de Hertogelijke kroon, 
Het merkteken van Parmaham.
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