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PARMIGIANO
REGGIANO
Parmigiano Reggiano är en ost med en lång historia, som idag 
är berömd världen över.

Parmigiano Reggiano är verkligen en produkt av sitt land och av traditionerna 
hos det folk som tillverkar den. 
 
Alla som uppskattar god mat och fi na smaker, som uppskattar vikten av 
kulturarv och som har en äkta respekt för naturen och en produkts ursprung 
kommer verkligen att njuta av den här osten.





FOLKET 
OCH DERAS KONST  
FOLKET 
Parmigiano Reggiano är en del av historien, traditionen och det hårda arbete 
som läggs ner vid tillverkningen.

Den bygger till syvende och sist på kunskapen hos alla de som är inblandade i 
att framställa osten.

DEN HAR TILLVERKATS SEDAN 1200
Parmigiano Reggiano började tillverkas för flera hundra år sedan i de  
benediktinska klostren i området runt floden Po och bergskedjan Apenninerna.

Det är den viktiga mänskliga faktorn som gör Parmigiano Reggiano så 
speciell. Den här ostens unika kvaliteter bygger på samarbetet mellan 
mjölkproducenten och osttillverkaren som förvandlar mjölken till ost och tar 
hand om mognadsprocessen.





BANDEN TILL 
URSPRUNGSOMRÅDET
Parmigiano Reggiano är en PDO-märkt produkt (Protected Designation of 
Origin, skyddad ursprungsmärkning). Detta innebär att dess unika egenskaper 
och dess koppling till ursprungsområdet garanteras av ett system av EU-regler 
som har utformats för att skydda både kunder och producenter. Tillverkningen 
utförs enligt PDO-produktspecifi kationen och certifi eras av den fristående 
organisationen ”Dipartimento Controllo Qualità”

Varumärket Parmigiano Reggiano får endast användas om ost:
• som har tillverkats och behandlats i ursprungsområdet
• som har tillverkats enligt stränga regler, med krav på exakta 
tillverkningsmetoder (produktionsstandard), kontrollerad utfodring av 
korna (foderbestämmelser) och urval och märkning enligt kvalitetsnivåer 
(märkningsbestämmelser) 

Mjölk- och ostproduktionen sker 
i provinserna Parma, Reggio Emilia, 
Modena, Bologna väster om fl oden Reno 
och Mantua öster om fl oden Po.

Kvaliteten beror på ursprungsplatsen, det 
naturliga fodret och den höga kvaliteten 
på mjölken, utan tillsatser. Under den 
långa mognadsprocessen uppstår 
naturliga jäsämnen i mjölken som ger 
osten dess särskilda smak och konsistens – 
dess särskiljande egenskaper, helt enkelt.





NATURLIG UTFODRING
Mjölken kommer från kor som äter enligt stränga regler. Det är endast tillåtet 
med gräs som har växt på ursprungsplatsen, i kombination med naturligt 
djurfoder.

Vissa fodertyper är absolut inte tillåtna:
• alla typer av ensilage (t.ex. majsensilage) eller jäst foder
• foder med animaliskt ursprung eller någon typ av biprodukt från 
livsmedelsindustrin

Korna mjölkas två gånger om dagen och mjölken anländer till 
osttillverkningen inom två timmar.





MJÖLKEN
FÄRSK MJÖLK
Mjölken som används kommer direkt från korna – färsk och utan någon form 
av tillsatser eller behandling.

Osttillverkaren
Mjölkens förvandling till Parmigiano Reggiano bygger på osttillverkarens 
skicklighet.

Kunskapen och teknikerna är resultatet av generationer av erfarenhet som har 
gått i arv i århundraden och bibehållits inom regionen.
  
Det går åt 16 liter mjölk för att tillverka 1 kilo Parmigiano Reggiano.
Det går åt cirka 550 liter mjölk för att tillverka ett hjul Parmigiano Reggiano.





HANDGJORD
Mjölk från kvällsmjölkningen hälls i karen där grädden separeras på naturlig 
väg under natten. Den delvis skummade mjölken hälls sedan 
i kopparkittlar där den blandas med morgonmjölken.

När mjölken har värmts upp i kopparkitteln tillsätts vassle. Vasslen är en kultur 
med naturliga mjölksyrajäsningsämnen från föregående dags osttillverkning.

NATURLIG LÖPE
Sedan tillsätts det naturliga enzymet löpe, som gör att mjölken kan ystas.

Den ystade mjölken bryts ner till små korn med hjälp av en enorm ballongvisp 
som kallas ”spino”.

Efter detta följer tillagningsprocessen – en mycket känslig del av 
osttillverkningen. Ostmästaren styr skickligt värmen för att få ur vattnet ur 
kornen. När värmen stängs av sjunker kornen till botten av kitteln och bildar 
en kompakt massa.

Ostmassan lyfts upp från kittelns botten och delas i två delar.

Varje del placeras i en särskild form som kallas ”fascera” där den vilar i två till 
tre dagar.





ANVÄNDNING AV URSPRUNGSMÄRKNING

Varje osthjul har en ursprungsmärkning som består av:

• Stämpelmärkningen på kanten med orden ”Parmigiano Reggiano” 
upprepade efter varandra med reliefprickar, osttillverkarens id-nummer samt 
tillverkningsmånad och år.

• Spårbarheten garanteras genom ett märke på ovansidan som innehåller en 
unik och stigande alfanumerisk kod. Denna kod kan skannas med en dator för 
att identifiera varje osthjul.

• Osten sänks sedan ner i en lösning bestående av vatten och naturligt salt i 
cirka 20 dagar där den drar dra åt sig saltsmaken och mognar.





När insaltningen är avslutad kan osthjulet mogna.  Mognadsprocessen kan 
pågå upp till 24 månader eller längre. Under den tiden utvecklar sin osten 
smak, konsistens och smältbarhet.

När minimiperioden för lagring (12 månader) är till ända inspekteras varje 
hjul. En expert bedömer ostens utseende, struktur och egenskaper.

ANVÄNDNING AV CERTIFIERINGSMÄRKNING
Certifi eringsmärkningen används endast på de hjul som får godkänt vid 
inspektionen. Det är ett ovalt märke med texten ”Parmigiano Reggiano 
Consorzio Tutela” och tillverkningsåret.

Vid certifi eringsmärkningen delas hjulen upp i två kategorier:

Parmigiano Reggiano
Dessa hjul passar bra för längre lagring (24 månader eller mer) eftersom 
de uppfyller alla höga krav på utseende, konsistens och smak för en riktig 
Parmigiano Reggiano-ost.

Parmigiano Reggiano Mezzano
Osthjul som ska ätas direkt (dvs. inte långt efter certifi eringsmärkningen vid 12 
månader) märks med parallella spår runt hjulets omkrets.

Ibland kan 18 månader gamla hjul inspekteras igen, om tillverkaren så 
önskar, och ges en ytterligare märkning.

Om hjulet uppfyller vissa högre ställda krav märks ostens sida med EXTRA 
eller EXPORT för att ge en ytterligare garanti om just det osthjulets mycket 
höga kvalitet.





När Parmigiano Reggiano säljs i portioner (bitar, riven eller som fl agor) måste 
förpackningen ha rätt certifi eringsmärken.

Garantimärkning på förpackningar med bitar av ost:





NÄRINGS- 
VÄRDE
Läkare och nutritionister är överens om att Parmigiano Reggiano kan 
spela en viktig roll i en balanserad kost och tack vare ostens näringsvärde 
rekommenderar de att den ska ingå i allas diet. Barnläkare rekommenderar 
att den ska ingå i barns kost eftersom den är rik på protein, är lättsmält och 
innehåller kalcium och vitaminer som behövs när barnen växer. Den passar 
också bra för idrottsutövare, vare sig man är proffs eller amatör, eftersom 
den är så lättsmält. Osten är också bra för äldre personer tack vare sitt höga 
innehåll av kalcium, fosfor och alla de viktigaste vitaminerna.

EN ENERGIKÄLLA 
Parmigiano Reggiano är ett komplett livsmedel med utmärkta kvaliteter som 
bildas under den långa naturliga mognadsprocessen.

Förutom sina höga halter av kalcium, fosfor, spårämnen och vitaminer, är den 
dessutom mycket lättsmält. Den har en av de lägsta kolesterolhalterna av alla 
ostar.

Genomsnittliga värden för 20 g ost:

Energivärde
Ost som har lagrats

24 månader
Protein g 6.60

Kolhydrater g 0.00

Fett totalt g 5.68

Vitamin A mcg 54.00

Ribofl avin mcg 74.00

Vitamin B12 mcg 0.84

Biotin mcg 4.60

Kalcium mg 232.00

Fosfor mg 135.60

Zink mg 0.80

Energivärde
Ost som har lagrats

24 månader
Fukt 31%

Kalorier 78





PARMIGIANO REGGIANO 
DEN PERFEKTA INGREDIENSEN
Med sin speciella konsistens, arom och fantastiska smak är Parmigiano 
Reggiano en utomordentlig produkt. Den är som allra bäst serverad i bitar 
tillsammans med färsk eller torkad frukt eller balsamvinäger och kan användas 
för att förhöja smaken i soppor, sallader och huvudrätter.

Parmigiano Reggiano är ett komplett och viktigt livsmedel. Den är en god 
genväg till att skapa en balanserad kost – perfekt för en modern livsstil som 
kräver fysisk energi och vitalitet.

PARMIGIANO REGGIANO I APTITRETARE
Parmigiano Reggiano (minst 12 månader) kan avnjutas med färska råa 
grönsaker, som selleri eller körsbärstomater.
Som en kontrast till dess mjuka smak kan den ätas med en lite kryddig chutney 
på t.ex. kiwi, aprikos eller nätmelon.
Servera med ett torrt vitt vin.

PARMIGIANO REGGIANO MED FÖRRÄTTER 
Parmigiano Reggiano som har lagrats 24 månader passar mycket bra med 
traditionella italienska pastarätter, riven eller i större fl agor. Att smälta skalken i 
en soppa som Minestrone ger en extra smaknyans.





PARMIGIANO REGGIANO 
MED KÖTT OCH FISK  
De mognare varianterna av Parmigiano Reggiano (24–28 månader) passar 
särskilt bra i huvudrätter. Servera den hyvlad på nöt- eller fi skcarpaccio eller 
på rostbiff med en droppe extra jungfruolivolja. Parmigiano Reggiano kan 
serveras med både lättare rödviner och viner med mycket struktur.

PARMIGIANO REGGIANO MED GRÖNSAKER
Parmigiano Reggiano passar bra med färsk sallad, förstärkt med extra 
jungfruolivolja.
Den är en läcker ingrediens i alla typer av grönsaksrätter, liksom i mer 
traditionella rätter som ”aubergine alla parmigiana”.

PARMIGIANO REGGIANO MED FRUKT
Avnjut 18 månader gammal Parmigiano Reggiano med färsk frukt som äpplen 
och päron. En Parmigiano Reggiano med längre lagringstid passar perfekt till 
torkad frukt och nötter som fi kon, hasselnötter och valnötter, för att inte tala 
om torkade plommon.

PARMIGIANO REGGIANO MED ACETO 
BALSAMICO TRADIZIONALE
En bit vällagrad Parmigiano Reggiano smakar fantastiskt tillsammans med ett 
par droppar traditionell balsamvinäger från Modena eller Reggio Emilia.



FÖRVARA 
PARMIGIANO REGGIANO
Vakuumförpackade bitar av Parmigiano Reggiano kan förvaras i kylen  
i några månader.

Om den inte köps vakuumförpackad, eller om förpackningen har öppnats, 
måste den förvaras i kylskåp, helst vid 4 °C.

Parmigiano Reggianos sensoriska kvaliteter förändras inte när den lagras  
eller lindas in i plastfilm, men den bör kontrolleras regelbundet.



”CONSORZIO DI TUTELA”
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano är det konsortium där alla 
osttillverkare som producerar Parmigiano Reggiano ingår. 

I konsortiets ansvarsområde ingår att:
• reglera användningen av certifi eringsmärkningarna och skydda Parmigiano 
Reggiano mot imitationer.
• distribuera information om Parmigiano Reggiano och främja köp och 
användning.
• förbättra Parmigiano Reggianos kvaliteter och göra dem perfekta, för att 
skydda dess unika och speciella egenskaper

Konsortiet har också den offi ciella uppgiften att använda certifi erings- och 
identifi eringsmärkningen för Parmigiano Reggiano-ost – de särskiljande 
tecknen på att de uppfyller kraven för skyddad ursprungsmärkning, PDO, som 
utges av EU:s tillsynsorgan.

Konsortiet har inom ramen för gällande lagrum anförtrotts ansvaret för att 
reglera tillverkningen av och handeln med Parmigiano Reggiano och har 
övervakningspersonal med samma kvalifi kationer som säkerhetsansvariga 
inom statliga myndigheter.

Konsortiet är en icke-vinstdrivande organisation.



Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano
www.parmigianoreggiano.com
facebook.com/parmigianoreggiano
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