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De smaak van Spaanse hammen
Alleen maar Spaanse hammen.

staat in de lberische wetboeken.

lbericus zit in de Haarlemmerstraat,
op zo'n hoek waar de wind altoos
oude kranten omheen waait en
losse toÍfiepapiertjes heen blaast.
Binnen is de winkel behangen met
hammen. Letterlijk. Zeziin te koop
ook, vanaf 99 euro.

lnmiddels duizelt het mij, vooral
omdat mijn tong ook overbelast
raakt: tijdens het praten snijdt
Ramon vliesdunne lapjes van
verschillende hammen aÍ;in mijn

Rechts in de winkel staat een
lange, houten toonbank waar een
hele reeks varkenspoten uitsteken,
een soort deÍilé van zwarte hoefjes;
pata negra betekent zwarte poot.
Aan het andere uiteinde zit de ham,
waar lbericus-medewerkers, in
zwarte kledij met groene biesjes
gestoken, dunne plakken vanaf
snijden. Een van die medewerkers,
een jonge Spanjaard, geeft gaarne
uitleg. Hij zegt zijn naam zo snel
dat ik het niet versta. ls het
Ramon?
Drieëntwintig soorten liggen hier,
vertelt de man die misschien
Ramon is, verdeeld in hammen en
schouders, uit drie regio's:
Salamanca, Extremadura en
Huelva.

Jeroen Thijssen

Pata negra zijn zrvarb
varkenspoten. Aan het andere
uibinde zit de ham waar
vliesdunne smakelijke lapies van
gesneden worden.
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Ach, een zwijn te zijn in Spanje.
Om met blote zwarte hoeven door
de bossen te rennen, eikels te eten
en te stoeien met je zeug. Als dan
de dag komt die niemand kan
vermijden, wat is er dan mooier dan
met jouw vlees de beste ham te
worden die Spanje kan leveren?
Kom naar Amsterdam, zeggen
bevriende culi's. Daar is in
december een vestiging van de
Spaanse keten lbericus
neergestreken, de enige buiten
Spanje, die alleen maar Spaanse
hammen verkoopt.

@Trouw

"Hoe noordelijker de ham, hoe
harder. Hoe zuidelijker, hoe meer
smaak." Ook is er verschil tussen
bellota en cebo ham, en niet alleen
in prijs. Dat proeven we straks wel
allemaal, maar hoe ontstaan dan al
die smaken?
Nu volgt een complex verhaal,
waarin de hoeveelheid genuttigde
eikels per varken een belangrijke
rolspeelt, de
klimaatomstandigheden in de regio
van herkomst, de duur van het
drogen en de hoeveelheid vrijheid
die het varken kreeg voor het ham
werd. Want nee, niet alle pata
negra-varkens lopen vrij rond. De
soorten ham die bellota oÍ rebeco
heten, stammen van vrijlopende
zwijntjes, die anderen zitten min of
meer in hokken. Dat is vastgelegd
in de Spaanse wet. En, oh ja, ik
mag geen pata negra zeggen, in
elk geval niet in Spanje. Ook dat
zaterdag 02 maart 2013

mond ontstaat een werveling van
smaken die weliswaar allemaal
'ham' schreeuwen, maar onderling
afwijken als, welnu, Goudse kaas
en Leidse.
Met drie pakjes jàmon wankel ik de
winkel uit. Mijn portemonnee is een
stuk lichter. Ham, van vrije

varkensbilgemaakt, die soms tot
drie jaar heeft gedroogd, dat mag
wat kosten. 179 euro per kilo, om
precies te zijn, voor de Bellota
Extremadura, 219 euro voor de

Joselito. De schouder uit Huelva
mag voor 149 euro mee. Gelukkig
kun je ook halve onsjes kopen.
De plakies ham bereiken mijn
hoofdkwartier in het zuiden niet.
Halverwege zijn ze op. Ongelooflijk
hoeveel smaken er van één beest
komen. De schouder is het hardst
van structuur en donker van vlees;
smaakt naar paddenstoelen uit
donkere dennenbossen, naar een
wild leven in de bergen. De
Extremadura is roder en zachter,
als Spaanse aarde, smakelijker en
smeurger. De duurste, de
Extremadura, smelt over de tong
als fondant, rijp als oude port, de
glorie van een zwijn dat het wilde
leven in de bossen aan ons
doorgeeft. lk moet gauw eens
terug, vragen of die jongeman
inderdaad Ramon heet.
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