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ΕΙΑΓΩΓΗ 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα γίλεη θαηαγξαθή θαη ζπλνπηηθή έθζεζε  φισλ 

γαιιηθψλ ηπξηψλ Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (AOC ή, ειιεληζηί, ΠΟΠ). 

ηε ζπλέρεηα, ζα δηαρσξηζηνχλ  ηα πην γλσζηά θαη δεκνθηιή γαιιηθά ηπξηά, ζηα νπνία  

ζα γίλεη ιεπηνκεξήο, θαηά ην δπλαηφλ, παξνπζίαζε. Θα εθηεζνχλ επίζεο νη βαζηθέο 

αξρέο ηεο ηπξνθνκίαο, θαζψο θαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα ηπξηά Πξνζηαηεπφκελεο 

Ολνκαζίαο Πξνειεχζεσο. Η Γαιιία είλαη ε δεχηεξε (αλ φρη ε πξψηε) ρψξα ζε 

θαηαλάιψζε ηπξηψλ θαηά θεθαιήλ ζε φιν ηνλ θφζκν, κε απνηέιεζκα ηα ηπξηά λα είλαη 

έλα απφ ηα ην βαζηθά πξντφληα ζηε δηαηξνθή ησλ Γάιισλ. 

   1.1  ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΟΚΟΜΙΑ 

Η ηπξνθνκία παξνπζίαζε κεγάιε εμέιημε ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, ηφζν ζηελ 

πνζφηεηα ησλ παξαζθεπαδφκελσλ ηπξηψλ φζν θαη ζηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγηθέο 

κεζφδνπο. 

ηελ Γάιιηα ζπλαληνχκε κεγάιν αξηζκφ ηπξνθνκηθψλ κνλάδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ αγειαδηλφ γάια, πξάγκα πνπ επηηξέπεη ζε απηέο λα έρνπλ κεγάιε 

δπλακηθφηεηα θαη παξαγσγή, γηαηί ιεηηνπξγνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο  ζε 

αληίζεζε κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ επνρηθφ πξφβεην θαη θαηζηθίζην γάια. 

1.1.1 Ππώηερ ύλερ πος σπεζιμοποιούνηαι ζηεν ηςποκομία  

Οη βαζηθφηεξεο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ηπξηψλ είλαη ην γάια, ε 

ππηηά, ή αλάινγα παξαζθεπάζκαηα, θαη ην αιάηη. ηα ζχγρξνλα ηπξνθνκεία, φπνπ 

εθαξκφδεηαη παζηεξίσζε, απαηηνχληαη θαη εηδηθέο κηθξνβηαθέο θαιιηέξγεηεο, ε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ νπνίσλ είλαη αλαγθαία γηα νξηζκέλνπο ηχπνπο ηπξηψλ, αθφκα θαη 

φηαλ ην γάια δελ παζηεξηψλεηαη. 

Αλάινγα κε ηελ εθαξκνδφκελε ηερλνινγία θαη ην είδνο ηνπ ηπξηνχ πνπ 

παξαζθεπάδεηαη, ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο δηάθνξα άιια πξφζζεηα, φπσο ην ρισξηνχρν 
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αζβέζηην ή νπζίεο εληζρπηηθέο  (ή εμνπδεηεξσηηθέο) ηνπ ρξψκαηνο. Δπίζεο, κεηά ηε 

ζρεκαηνδφηεζε ηνπ ηπξνπήγκαηνο, είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ 

πεξηπνίεζε ηεο επηδεξκίδαο ηνπ ηπξηνχ, βνχηπξν ή άιια εδψδηκα ή κε ιίπε, παξαθίλε, 

ακπινχρνη πνιηνί ή πιαζηηθέο επαιείςεηο. Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε εμ άιινπ ησλ 

επξψησλ, γίλεηαη ρξήζε ηνπ πξνπηνληθνχ ή ηνπ ζνξβηθνχ νμένο.  

1.1.2 Σο γάλα 

πσο είλαη θπζηθφ, ε πνηφηεηα ησλ ηπξηψλ εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ 

εθείλε ηνπ γάιαθηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο. Γελ είλαη δπλαηφ λα 

παξαζθεπαζζεί θαιφ ηπξί, αθφκα θαη αλ εθαξκνζζεί ε θαιχηεξε ηερλνινγία, φηαλ ην 

γάια είλαη θαθήο πνηφηεηνο.  

Η επίδξαζε ηνπ γάιαθηνο ζην παξαζθεπαδφκελν ηπξί είλαη πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή. Η απφδνζε ζε ηπξί έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε ζχζηαζε ηνπ γάιαθηνο, ηδηαίηεξα 

κε ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε ιίπνο θαη θαδεΐλε. Η απφδνζε παξαδείγκαηνο ράξε ζε ηπξί 

πξφβεηνπ γάιαθηνο είλαη πνιχ αλψηεξε απφ εθείλε ηνπ αγειαδηλνχ, ράξε ζηελ 

πςειφηεξε πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε ιίπνο θαη θαδεΐλε. ,ηη παξαηεξείηαη κεηαμχ εηδψλ, 

παξαηεξείηαη επίζεο θαη κεηαμχ θπιψλ ηνπ απηνχ είδνπο, π.ρ. ην γάια ηεο θπιήο Jersey 

έρεη κεγαιχηεξε απφδνζε απφ εθείλν ηεο θπιήο Friesian. 

Σν ζηάδην ηεο γαιαθηηθήο πεξηφδνπ, ε δηαηξνθή, ε πγηεηλή θαηάζηαζε, ε 

κηθξνβηνινγηθή ρισξίδα ηνπ γάιαθηνο θαη ε παξνπζία ή κε αληηβηνηηθψλ ζ’ απηφ είλαη 

κεξηθνί αθφκε παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε πνηφηεηα ηνπ ηπξηνχ.  

1.1.3 Σο είδορ ηος δώος 

Η δνκή νξηζκέλσλ απφ ηα θπξία ζπζηαηηθά ηνπ γάιαθηνο έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαζθεπαδφκελνπ ηπξηνχ. Δίλαη γλσζηφ, π.ρ.,  

φηη ηα θαιήο πνηφηεηνο ιεπθά ηπξηά άικεο, φπσο ε θέηα, παξαζθεπάδεηαη απφ πξφβεην  

γάια, ελψ ηα αληίζηνηρα ηπξηά, φηαλ πξνέξρνληαη απφ αγειαδηλφ γάια, πζηεξνχλ θαηά 

πνιχ. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη δηάζεκα ηπξηά, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην Emmental θαη 

Camembert, πνπ παξαζθεπάδνληαη απνθιεηζηηθά απφ αγειαδηλφ γάια.  



 
 

5 
 

  Ή θαδεΐλε ζηα δηάθνξα είδε γάιαθηνο πνχ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή 

ηπξηψλ παξνπζηάδεη κηθξέο δηαθνξέο, δηφηη ηα ακηλνμέα πνχ ηελ απαξηίδνπλ, κεηέρνπλ 

ζηνλ απηφ ζρεδφλ αξηζκφ θαη ζε ίζε νπζηαζηηθά αλαιφγηα. Γελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ιίπνπο. ην πξφβεην (θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζην αίγεην) γάια, 

γηα παξάδεηγκα, επξίζθνληαη ζε πςειφηεξε αλαινγία ιηπαξά νμέα, ησλ φπνησλ φ 

αξηζκφο αηφκσλ άλζξαθα είλαη κεηαμχ 6 θαη 10, ζπκβαίλεη δε απηά λα έρνπλ δξηκχηεξε 

γεχζε απ' φ,ηη νμέα ησλ φπνησλ φ αξηζκφο αηφκσλ άλζξαθα είλαη κηθξφηεξνο -2 έσο 4.- ε 

κεγαιχηεξνο -12 έσο 18. 

Ή ραξαθηεξηζηηθή δηαθνξά ζηε γεχζε κεηαμχ ησλ ηπξηψλ Roquefort θαη Φέηα 

πνχ παξαζθεπάδνληαη απφ πξφβεην γάια θαη εθείλσλ πνχ γίλνληαη απφ αγειαδηλφ, 

νθείιεηαη πέξαλ ησλ άιισλ θαη ζηε δηαθνξεηηθή ζχζηαζε ησλ δχν απηψλ εηδψλ γάια-

θηνο. 

 

1.1.4 Ή εποσή 

 πεπεηξακέλνο ηπξνθφκνο γλσξίδεη, oηη δελ κπνξεί λα εθαξκφδεη ηελ ηερλνινγία 

ζε γάια νπνηαζδήπνηε επνρήο θαη κάιηζηα φηαλ απηφ πξνέξρεηαη απφ ηώα ποφ 

διατρζφονται κυρίωσ ςε φυςικζσ βοςκζσ. Καλφτερα αποτελζςματα ζχουμε κατά τθν 

τυροκόμθςθ του φκινοπωρινοφ γάλακτοσ, ενώ αντίκετα τθν άνοιξθ και ςυγκεκριμζνα το χρόνο 

ποφ τα ηώα ειςάγονται ςε νζεσ βοςκζσ, τα τυριά υςτεροφν ποιοτικά. Από εργαςίεσ των Hawley, 

Davis, Macdonal (όπωσ παρατίκεται από Β. Βεϊνόγλου και Ε. Ανυφαντάκθσ) και άλλων, ι ςχζςθ 

λίπουσ προσ τα λοιπά ςτερεά ςυςτατικό του γάλακτοσ είναι τθν άνοιξθ, και όταν ταηώα 

βόςκουν ςε μικρισ θλικίασ χορτάρι, ι χαμθλότερθ του ζτουσ, πράγμα ποφ ζχει δυςμενι 

επίδραςθ ςτθν φφθ και τθν ποιότθτα του τυροπιγματοσ. Σα εμφανιηόμενα ζξαλλου 

ελαττώματα ςε τυριά ποφ παραςκευάηονται τθν άνοιξθ, προκαλοφνται και από τον αυξθμζνο 

αρικμό επιβλαβών μικροοργανιςμών, ποφ οφείλεται ςτθν απότομθ αλλαγι του τρόπου τθσ 

διατροφισ των ηώων. Ή χοριγθςθ νεαράσ χλόθσ ςε ςθμαντικζσ ποςότθτεσ επιφζρει ςτθν αρχι 

ανωμαλίεσ ςτο πεπτικό ςφςτθμα των ηώων- φδαρζςτερα εκκρίματα, διάρροια κλπ, με 

αποτζλεςμα, ςυνεπικουροφςθσ και τθσ ευνοϊκισ κερμοκραςίασ του περιβάλλοντοσ, να γίνεται 

μεγαλφτερθ από τθ ςυνθκιςμζνθ μόλυνςθ του γάλακτοσ. 
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Απφ φζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, δελ πξέπεη λα ζπλαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ή 

βφζθεζε ησλ δψσλ ζε πινχζηνπο ιεηκψλεο ηελ άλνημε έρεη κφληκε δπζκελή επίδξαζε 

ζην γάια θαη ζηα πξνεξρφκελα απφ απηφ ηπξηά. Αληίζεηα, ηα πιενλεθηήκαηα απφ κηα 

ηέηνηα βνζθή είλαη πνιιά, κε φζα δε αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, επηζεκάλζεθαλ απιψο 

νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα, πνπ είλαη ελδερφκελν λα ζπκβνχλ απφ ηελ απφηνκε αιιαγή 

ζηνλ ηξφπν δηαηξνθήο ησλ δψσλ θαηά ηελ άλνημε, φπσο είλαη ή πνηφηεηα ηνπ 

ηπξνπήγκαηνο θαη ηδηαίηεξα ε κηθξνρισξίδα ηνπ. 

'ζα ζηνηρεία ππάξρνπλ, ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο επνρήο επί ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ παξαζθεπαδνκέλνπ ηπξηνχ, έρνπλ θπξίσο εκπεηξηθή βάζε. Ο πξνγξακκαηηζκφο 

έξεπλαο επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ είλαη πνιχ δχζθνινο, δηφηη παξεκβαίλνπλ θαη άιινη 

παξάγνληεο, νη φπνηνη επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηε ζχζηαζε ηνπ γάιαθηνο απφ 

θπζηθνρεκηθήο θαη κηθξνβηνινγηθήο πιεπξάο. Έηζη, πέξα απφ ηνλ ηξφπν δηαηξνθήο ηνπ 

δψνπ, πνχ έρεη κεγάιε επίδξαζε, παξεκβαίλνπλ νη εκεξήζηεο δηαθπκάλζεηο ζηε ζχζηαζε 

ηνπ γάιαθηνο, ή επνρή ηνθεηψλ ησλ αγειάδσλ, ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, νη 

αζζέλεηεο ησλ καζηψλ, ηα αληηβηνηηθά θαη άιινη παξάγνληεο νη φπνηνη θαζηζηνχλ 

δχζθνιε ηελ απνκφλσζε θαη ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ παξάγνληα "επνρή". 

 

1.1.5 Σο ζηάδιο ηερ γαλακηικήρ πεπιόδος 

Η έθθξηζε ηνπ καζηνχ πνχ ιακβάλεηαη επζχο κεηά ηνλ ηνθεηφ - πξσηφγαια - έρεη 

πνιχ δηαθνξεηηθή ζχζηαζε απφ ην θπζηνινγηθφ γάια θαη πξέπεη λα απνθιείεηαη απφ ηελ 

ηπξνθφκεζε. Πεξίνδνο απνθιεηζκνχ ηξηψλ ήκεξσλ κεηά ηνλ ηνθεηφ είλαη αξθεηή, δηφηη 

κεηά απφ απηή ην γάια πιεζηάδεη πνιχ πξνο ην θπζηνινγηθφ. Αλ ζπκβαίλεη λα γελλνχλ 

ηαπηφρξνλα πνιιέο αγειάδεο, ηφηε ην ρξνληθφ φξην επεθηείλεηαη ζε 4 έσο 5 εκέξεο. 

Σν θαηά ην ηέινο ηεο γαιαθηηθήο πεξηφδνπ ιακβαλφκελν γάια έρεη επίζεο 

δηαθνξεηηθή ζχζηαζε. Σν γάια απηφ απφ βηνρεκηθήο απφςεσο εμεηαδφκελν κνηάδεη κε 

εθείλν πνχ ιακβάλεηαη απφ καζηφ πνχ έρεη πξνζβιεζεί απφ ήπηαο κνξθήο καζηίηηδα. 

Δίλαη ειαθξά αιθαιηθφ, έρεη πςειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε αιβνπκίλε θαη ρισξηνχρα 

άιαηα, ρακειφηεξε δε ζε θαδεΐλε, ιαθηφδε θαη αζβέζηην, γη' απηφ θαη δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηπξνθφκεζε. 

 

1.1.6 Ή διαηποθή 
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Ή δηαηξνθή επεξεάδεη, φπσο είλαη γλσζηφ, ηε ζχζηαζε ηνπ γάιαθηνο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηα ηπξηά πνπ παξαζθεπάδνληαη απ' απηφ. Ή ρνξήγεζε παξαδείγκαηνο ράξε ζε 

κεγάιεο πνζφηεηεο πιαθνχλησλ ειηφζπνξνπ θαη ιηλφζπνξνπ έρεη δπζκελή επίδξαζε ζην 

γάια πνχ πξννξίδεηαη γηα ηπξνθφκεζε, ελψ αληίζεηα κεγάιεο πνζφηεηεο θαξπνχ 

αξαβφζηηνπ θαη ζαλνχ δελ έρνπλ ηέηνηα επίδξαζε. 

ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, γάια νξηζκέλεο πεξηνρήο πνχ πξνέξρεηαη απφ ιίγα 

ζρεηηθά δψα πήδεη δχζθνια ή θαη θαζφινπ κε ηελ ππηηά,. πξάγκα πνχ είλαη ελδερφκελν 

λα νθείιεηαη ζην φηη ηα ζηηεξέζηα δελ πεξηιακβάλνπλ ρισξή λνκή. 

Σέηνην γάια είλαη ειαθξά αιθαιηθφ, ή ζρέζε θαδεΐλεο πξνο ηελ αιβoπκίλε -γινβνπιίλε 

είλαη ρακειφηεξε εθείλεο ηνπ θπζηνινγηθνχ θαη ηα άιαηα αζβεζηίνπ επξίζθνληαη επίζεο 

ζε ρακειφηεξε ηνπ θαλνληθνχ ζηάζκε. 

Παιαηφηεξα πίζηεπαλ φηη ή ρνξήγεζε ελζηξσκέλεο ριφεο ζηα δψα πξνζδίδεη 

ηέηνηεο ηδηφηεηεο ζην παξαγφκελν γάια, ψζηε λα θαζίζηαηαη επρεξέζηεξε ή αλάπηπμε 

ησλ βαθηεξίσλ ηεο βνπηπξηθήο δπκψζεσο, φπσο είλαη ηα αλαεξφβηα ζπνξνγφλα ηνπ 

γέλνπο Clostridium. Σν παξαζθεπαδφκελν απφ ηέηνην γάια ζθιεξφ ηπξί, ηδηαηηέξα ηα 

Gruyere, Emmental.θαη Parrnesan, πθίζηαηαη κεηά 1 έσο 2 κήλεο απφ ηελ παξαζθεπή ηνπ 

δσεξφηαηε δχκσζε, πνχ απνιήγεη ζην ζρεκαηηζκφ πνιιψλ νπψλ ζηε κάδα ηνπ θαη ζε 

δηφγθσζε κέρξη βαζκνχ δηαξξήμεσο ηεο επηδεξκίδαο ηνπ. 

"Έξεπλεο ζε γάια πνχ ιήθζεθε κεηά απφ ρνξήγεζε ελζηξσκέλεο ριφεο θαη ζε 

ηέηνην απφ κε ελζηξσκέλεο θηελνηξνθέο ηεο απηήο φκσο ζξεπηηθήο άμηαο (φπσο 

παξαηίζεηαη απφ Β. Βετλφγινπ θαη Δ. Αλπθαληάθεο), απέδεημαλ φηη δελ πεξηέρεη θαλέλα 

απμεηηθφ παξάγνληα πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ βαθηεξίσλ. ήκεξα έρεη γίλεη γεληθά 

απνδεθηφ, φηη ή ελζηξσκέλε ηξνθή δελ πξνζζέηεη ζην γάια θαλέλα ζπζηαηηθφ πνχ λα 

ππνβνεζεί ηελ αλάπηπμε ησλ βαθηεξίσλ θαη φηη απιψο ζπληειεί ζηελ επθνιφηεξε 

κφιπλζή ηνπ θαη ζπλεπψο ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ βαθηεξίσλ ηεο βνπηπξηθήο 

δπκψζεσο. Σα ηειεπηαία ππάξρνπλ ζην έδαθνο, φπνπ φ αξηζκφο ηνπο κπνξεί λα θζάζεη 

ηηο κεξηθέο εθαηνληάδεο αλά γξακκάξην, απφ ηα νπνία θαη κνιχλεηαη ή ριφε. Οη 

δεκηνπξγνχκελεο θαηά ηελ ελζίξσζε ηεο ηειεπηαίαο αλαεξφβηεο ζπλζήθεο θαη νη ζρεηηθά 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνχ επηθξαηνχλ, ζπληεινχλ ζηνλ ηαρχ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

βαθηεξίσλ ηεο βνπηπξηθήο δπκψζεσο. .Δθηφο φκσο απφ ηε ριφε, πνχ πεξηέρεη 

εθαηνκκχξηα ηέηνησλ κηθξννξγαληζκψλ θαηά γξακκάξην θαη ή θνπξηά ησλ αγειάδσλ πνχ 
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δηαηξέθνληαη κε ελζηξσκέλε ηξνθή είλαη πνιχ κνιπζκέλε. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, είλαη 

επφκελν φηη θαη ην γάια ζα ππφθεηηαη ζε πςειφηεξεο ηνπ ζπλήζνπο κνιχλζεηο, απφ ηα 

βαθηήξηα απηά. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ή παζηεξίσζε ηνπ γάιαθηνο δελ ηα θαηαζηξέθεη 

γηαηί είλαη ζπνξνγφλα, απελαληίαο κάιηζηα είλαη ελδερφκελν λα ππνβνεζήζεη ζηε 

βιάζηεζε ησλ ζπνξίσλ ηνπο. 

Σν ειάηησκα ηεο δηνγθψζεσο δελ εκθαλίδεηαη φηαλ φ αξηζκφο ησλ βαθηεξίσλ ηεο 

βνπηπξηθήο δπκψζεσο είλαη κηθξφηεξνο ησλ 10 θαηά ml γάιαθηνο, είλαη 

φκσο ζχλεζεο φηαλ είλαη πάλσ απφ 100/ml. Οξηζκέλα  ζθιεξά ηπξηά. φπσο ην Cheddar, 

ην Chester θαη γεληθφηεξα ηα παξαζθεπαδφκελα ζηηο 'Αγγινζαμνληθέο ρψξεο, δελ 

ππφθεηληαη ζηνλ θίλδπλν δηνγθψζεσο απφ βαθηήξηα ηεο βνπηπξηθήο δπκψζεσο, επεηδή 

αλαζεξκαίλνληαη ζε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο απφ φ,ηη αιιά ζθιεξά ηπξηά, νη νπνίεο 

δελ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ησλ βαθηεξίσλ απηψλ. Σν ειάηησκα ηεο δηνγθψζεσο ησλ 

ηπξηψλ Ernmental θαη Gruyere εθδειψλεηαη ζε ηέηνηα έθηαζε ζηελ Διβεηία, oπνπ 

παξάγνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο απηψλ, πνχ νδήγεζε ζηε ζέζπηζε λφκσλ πνχ επηβάιινπλ 

εηδηθέο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ελζηξσκέλεο ριφεο. 

 πξαθηηθφηεξνο ηξφπνο αληηκεησπίζεσο ηνπ θηλδχλνπ ηεο δηνγθψζεσο ησλ 

ηπξηψλ είλαη, α) ή ηήξεζε πνιχ απζηεξψλ κέηξσλ πγηεηλήο ζηα βνπζηάζηα θαη άθξαο 

θαζαξηφηεηνο ζην ηπξνθνκείν, β) ή ρνξήγεζε θαιήο πνηφηεηαο ελζηξσκέλεο ριφεο, 

επζχο κεηά ην άκειγκα. 

Μεηαμχ ησλ ηπξνθφκσλ ππνζηεξίδεηαη κε επηκνλή, φηη ηπξηά πνχ παξαζθεπά-

δνληαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ππεξηεξνχλ ζε άξσκα θαη γεχζε εθείλσλ άιισλ πεξηνρψλ, 

πξάγκα πνχ απνδίδνπλ ζηε δηαθνξεηηθή ρισξίδα ησλ ιεηκψλσλ φπνπ βφζθνπλ ηα δψα. 

Τπνζηεξίδνπλ κάιηζηα ηελ εθδνρή απηή κέρξη ηέηνηνπ βαζκνχ ψζηε λα θάλνπλ δηάθξηζε 

ηνπνζεζηψλ απφ ηηο νπνίεο ην γάια δίδεη ζπγθξηηηθά πνιχ θαιχηεξε πνηφηεηα ηπξηψλ. Αλ 

θαη δελ ππάξρνπλ επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνχ λα ηεθκεξηψλνπλ κηα ηέηνηα εθδνρή, είλαη 

δπλαηφ λα επεξεάδεηαη ή ζχζηαζε ηνπ γάιαθηνο απφ ην είδνο ηνπ ρφξηνπ πνχ ιακβά-

λνπλ ηα δψα, θαηά ζπλέπεηα θαη ην γάια παξαζθεπαδφκελσλ ηπξηψλ. 

Ή επίδξαζε ηεο ηνπνζεζίαο ζηελ πνηφηεηα ηνπ ηπξηνχ, δελ έρεη ζήκεξα ηδηαίηεξε 

ζεκαζία, ράξε ζηελ ηάζε πνχ επηθξαηεί γηα δεκηνπξγία κεγάισλ ηπξνθνκείσλ. Σα 

ηειεπηαία παξαιακβάλνπλ γάια απφ πνιιά κάθξπλα κεηαμχ ηνπο θέληξα παξάγσγεο, ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηπξνθφκεζε αλάκεηθην θαη ακβιχλνπλ έηζη ζε κεγάιν βαζκφ, 
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πηζαλέο δηαθνξέο ζηε ζχζηαζή ηνπ. ε κηθξέο φκσο κνλάδεο, ηδηαίηεξα ζε εθείλεο πνχ 

πξνκεζεχνληαη γάια απφ κηα κφλν πεξηνρή, ή επίδξαζε ηεο ηνπνζεζίαο είλαη ελδερφκελν 

λα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηπξηψλ.  

 

1.1.7 Τγεία ηος δώος 

Η θπξηφηεξε θαη ζπλεζέζηεξε αηηία αιινηψζεσλ ζηε ζχζηαζε ηνπ γάιαθηνο, 

είλαη νη δηάθνξεο θιεγκνλέο ηνπ καζηνχ ηνπ δψνπ, πνχ είλαη γλσζηέο σο "καζηίηηδεο". 

'ηαλ ή θιφγσζε ηνπ καζηνχ είλαη νμεία, ιφγσ πξνζβνιήο απφ παζνγφλνπο 

ζηξεπηφθνθθνπο, ζηαθπιφθνθθνπο, θνινβαθηεξίδηα  είλαη αθαηάιιειν γηα ηπξνθφκεζε, 

δηφηη πξνθαινχληαη κεγάιεο αιιαγέο ζηε ζχζηαζή ηνπ. ε πνιχ πξνρσξεκέλεο 

πεξηπηψζεηο νη αιινηψζεηο θζάλνπλ κέρξη ζεκείνπ ψζηε ην ιίπνο θαη ή ιαθηφδε λα 

επξίζθνληαη ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 1%, ηά ιεπθψκαηα δε θαη ην ριψξην ζε πνιχ 

πςεινηέξα επίπεδα απφ εθείλα ηνπ θπζηνινγηθνχ γάιαθηνο. Σέηνηεο αθξαίεο πεξηπηψζεηο 

θαη άιιεο φπνπ νη αιιαγέο αηή ζχζηαζε ηνπ γάιαθηνο δελ είλαη ηφζν εθηεηακέλεο, 

αλαγλσξίδνληαη εχθνια ηφζν απφ ηνλ παξαγσγφ φζν θαη απφ ηνλ ηπξνθφκν. 

εκαληηθέο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνληαη απφ ηνλ ηπξνθφκν, φηαλ ην γάια 

πξνέξρεηαη απφ καζηνχο ζηνπο νπνίνπο ή πξνζβνιή ηεο καζηίηηδαο έρεη ιαλζάλνπζα 

κνξθή. ηελ πεξίπησζε απηή, νη αιινηψζεηο ζηε ζχζηαζε ηνπ γάιαθηνο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο θαη πεξλνχλ απαξαηήξεηεο, σζηφζν φκσο επηδξνχλ ζηελ χθε ηνπ 

ηπξνπήγκαηνο θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ παξαζθεπαδφκελνπ ηπξηνχ. 

ε πεξηπηψζεηο ήπηαο πξνζβνιήο ηνπ καζηνχ, ή ηάζε είλαη λα ιακβάλεηαη γάια 

κε κηθξφηεξε ηνπ θαλνληθνχ πεξηεθηηθφηεηα ζε θαδεΐλε, ιαθηφδε, ιίπνο θαη άιαηα 

αζβεζηίνπ απφ ηελ άιιε δηαπηζηψλνληαη πςειφηεξεο ηηκέο αιβνπκίλεο, γινβνπιίλεο, 

ρισξίνπ, ε νμχηεηα είλαη ρακειφηεξε θαη ην pΗ πξνζεγγίδεη πξνο ην αιθαιηθφ. "Αλ 

ιεθζεί ππφςε φηη ή ζθιεξφηεηα ηνπ ηπξνπήγκαηνο εληζρχεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο 

θαδεΐλεο, ησλ αιάησλ αζβεζηίνπ θαη ηεο νμχηεηαο, νη παξαπάλσ αιινηψζεηο ζηε 

ζχζηαζε ηνπ γάιαθηνο παξαβιάπηνπλ ηελ ειαζηηθφηεηα θαη κεηψλνπλ ηειηθά ηε 

ζπλεθηηθφηεηα ηνπ ηπξνπήγκαηνο. 

Οη αιινηψζεηο ζηε ζχζηαζε ηνπ γάιαθηνο, πνχ πξνθαινχληαη απφ ρξφληεο 

καζηίηηδεο, δελ εθδειψλνληαη θαηά έλα θαζνξηζκέλν ηξφπν, άιια θαηά ηξφπνπο πνχ 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ. Ο Koestler (φπσο παξαηίζεηαη απφ Β. 
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Βετλφγινπ θαη Δ. Αλπθαληάθεο) παξαδείγκαηνο ράξε, πεξηγξάθεη έλα ηχπν γάιαθηνο 

πνχ πξνέξρεηαη απφ καζηφ πξνζβεβιεκέλν απφ ρξφληα καζηίηηδα, ηνπ φπνηνπ ή ρεκηθή 

ζχζηαζε είλαη. ζρεδφλ θαλνληθή θαη φκσο ην ηπξφπεγκα ην φπνην πξνέξρεηαη απ' απηφ 

δελ ζηξαγγίδεη θαιά, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε θαηά ηελ 

παξαζθεπή ηνπ ηπξηνχ. Ή αλάκημε ηέηνηνπ γάιαθηνο, αθφκε θαη ζε πνζνζηφ κφλν 5 έσο 

10%, κε θαλνληθφ, είλαη αξθεηφ γηα λα πξνθαιέζεη αλσκαιίεο ζηελ χθε ηνπ 

ηπξνπήγκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, πνιχ αηζζεηή βειηίσζε επηηπγράλεηαη κε ηελ 

πξνζζήθε ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ. 

 

1.1.8 Ή μικποβιολογική σλωπίδα 

 Γάια πνχ έρεη παξαρζεί απφ πγηή δψα θαη ππφ επηκειεκέλεο ζπλζήθεο είλαη ην 

θαηαιιειφηεξν γηα ηελ παξαζθεπή ηπξηψλ θαιήο πνηφηεηαο. Σνχην πεξηέρεη κηθξφ 

ζρεηηθά αξηζκφ κηθξννξγαληζκψλ, είλαη απαιιαγκέλν παζνγφλσλ θαη δελ ππάξρεη  

αλάγθε λα παζηεξησζεί. Αληίζεηα, γάια πνχ παξάγεηαη ππφ αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο 

βξίζεη απφ κηθξννξγαληζκνχο, γη 'απηφ θαη επηβάιιεηαη λα παζηεξησζεί θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα εληζρπζεί κε νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα. Σα ηειεπηαία είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο επηζπκεηήο νμχηεηαο θαη ππνβνεζνχλ κεηέπεηηα ζηελ σξίκαλζε ησλ 

ηπξηψλ. 

Σα παξαπάλσ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη φζν θαζαξφηεξν είλαη ην γάια ηφζν 

θαιχηεξε είλαη ή πνηφηεηα ηνπ ηπξηνχ πνχ ζα παξαρζεί. Σν ζέκα ηνχην φκσο δελ είλαη 

ηφζν απιφ. Δάλ ην γάια, παξαδείγκαηνο ράξε, έρεη παξαρζεί κε πνιχ επηκειεκέλεο 

ζπλζήθεο, ψζηε ή κηθξνβηνινγηθή ηνπ ρισξίδα λα είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε, ηφηε ην ηπξί 

πνχ ζα παξαρζεί κε ηελ πξνζζήθε νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ, είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

πζηεξεί ζε γεχζε θαη άξσκα απφ εθείλν πνχ ζα παξαρζεί απφ γάια ιηγφηεξν θαζαξφ. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε ζε αληίζεζε κε ηε δεχηεξε, δελ ππάξρεη αξθεηή πνηθηιία 

κηθξννξγαληζκψλ, ηα ελδπκα ησλ φπνησλ ζα πξναγάγνπλ θαη θέξνπλ ζε νινθιήξσζε 

ηελ πνιχπινθε δηαδηθαζία ηεο σξηκάλζεσο ηνπ ηπξηνχ. Γη’ απηφ ην ιφγν ή παζηεξίσζε 

ηνπ γάιαθηνο, πνχ είλαη αλαγθαία φηαλ  απηφ είλαη ακθηβφινπ πνηφηεηαο, δελ 

ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ εμαζθάιηζε ηπξηνχ κε άξηζηεο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο, 

ηνπιάρηζην γηα νξηζκέλνπο ηχπνπο φζν γάια θαζαξφ πνχ δελ έρεη παζηεξησζεί. 
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πκπεξαζκαηηθά παξαηεξνχκε, φηη επηβάιιεηαη ή ρξεζηκνπνίεζε γάιαθηνο 

θαιήο πνηφηεηεο κε πεξηνξηζκέλε κηθξνβηνινγηθή ρισξίδα; αλεμάξηεηα εάλ ππνζηεί 

παζηεξίσζε θαηά ηελ ηπξνθφκεζή ηνπ. 

 

1.1.9 Σα ςπολείμμαηα ανηιβιοηικών 

Δπξεία ρξήζε πεληθηιίλεο γίλεηαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε   παζήζεσλ    ηνπ καζηνχ, 

ηδηαίηεξα εθείλσλ πνχ πξνθαινχληαη απφ ηνλ Streptococcus agalactiae. Άιια αληηβηνηηθά, φπσο 

είλαη ή ρξπζνκπθίλε, ε ζηξεπηνκπθίλε θαη ή ρισξνκπθίλε, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

ή πάζεζε δελ νθείιεηαη ζηνλ παξαπάλσ κηθξννξγαληζκφ ή φηαλ ζηειέρε ηνπ αλαπηχζζνπλ 

αληνρή ζηελ πεληθηιίλε. Σα αληηβηνηηθά απηά αζθνχλ αλαζηαιηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε θαη 

άιισλ βαθηεξίσλ, φπσο είλαη παξαδείγκαηνο ράξε νη Str.lactis θαη Str.cremoris θαη νη 

γαιαθηνβάθηιινη. 

Ή εηζαγφκελε ζην καζηφ πνχ πάζρεη πνζφηεηα πεληθηιίλεο, θζάλεη ζπλήζσο ηηο 100.000 

Γ.Μ, ζε εμαηξεηηθέο δε πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε. Μηθξή πνζφηεηα 

απηήο απνξξνθάηαη απφ ην καζηφ, πνζνζηφ δε πνπ θπκαίλεηαη ζεκαληηθά θαη κπνξεί λα θζάζεη 

κέρξη 80% απνβάιιεηαη ζην γάια, θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επνκέλσλ δχν ακέιμεσλ απφ ηεο 

εγρχζεσο ηνπ αληηβηνηηθνχ, δειαδή ζε 24 ηνπιάρηζηνλ ψξεο. "ηαλ αληί πεληθηιίλεο ρνξεγείηαη 

ρξπζνκπθίλε ζε κνξθή αινηθήο, απαηηείηαη γηα ηελ απνβνιή ηεο απφ ην καζηφ δηάζηεκα 

ηνπιάρηζην 6 ήκεξσλ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πεληθηιίλε, πνχ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο καζηίηηδαο, ή αλεχξεζή ηεο ζην γάια αθφκε θαη ζε πνζφηεηα 0,05 Γ.Μ. θαηά 

ml, είλαη αξθεηή γηα λα επηθέξεη ζεκαληηθέο αλσκαιίεο ζηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ ηεο 

γαιαθηηθήο δπκψζεσο.  

1.2   ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΡΟΚΟΜΙΑ 

ήκεξα θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην πάξα πνιιά είδε ηπξηψλ, γεγνλφο πνχ θαζίζηα πνιχ 

δχζθνιε ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο, Ή θαηάζηαζε γίλεηαη πην δχζθνιε απφ ην γεγνλφο φηη δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ θνηλά θξηηήξηα απφ ηηο δηάθνξεο ρψξεο. "Έλα θαη ην απηφ 

είδνο ηπξηνχ είλαη δπλαηφ λα ηαμηλνκεζεί θαηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ρψξα ζε ρψξα. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη δηαθξίζεσο ησλ ηπξηψλ, νη επηθξαηέζηεξνη ησλ φπνησλ 

αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα: 
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1.2.1 I) Σαξινόμεζε με κπιηήπιο ηε ζςνεκηικόηεηα ηοςρ  

Ο Davies θαηαηάζζεη ηα ηπξηά, κε βάζε ην θξηηήξην απηφ, ζηηο παξαθάησ 4 θαηεγνξίεο: 

1. Μαιαθά ηπξηά (Quarg, Cottage, Cream θ.ι.π). Καηαλαιίζθνληαη ζε ιίγεο ήκεξεο κεηά ηελ 

παξαζθεπή ηνπο αλ δελ σξηκάδνπλ ή ζε ιίγεο εβδνκάδεο  αλ σξηκάδνπλ. Καηαθξαηνχλ ζηε κάδα 

ηνπο ζεκαληηθή πνζφηεηα ηπξνγάιαθηνο θαη ή ηειηθή πγξαζία ηνπο είλαη δπλαηφ λα θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 55-80%. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγίαο ηνπο είλαη: 

-Πήμε ηνπ γάιαθηνο κε ιίγε ή θαη ρσξίο ππηηά. 

-Θεξκνθξαζία πήμεσο ρακειή. 

-Γηαίξεζε ηπξνπήγκαηνο αηειήο ή θαη θαζφινπ.  

-Διάρηζηε ή θαη θαζφινπ αλαζέξκαλζε ηνπ ηπξνπήγκαηνο. 

-ηξάγγηζε κε ηε βαξχηαηα, πνχ δηαξθεί ζπλήζσο 1-2 ήκεξεο. 

-Γελ εθαξκφδεηαη πίεζε 

-Αλάπηπμε πςειήο νμχηεηαο σο ζπλέπεηα ηεο δηαηεξήζεσο ζην ηπξφπεγκα αμηφινγεο πνζφηεηαο 

ηπξνγάιαθηνο. Σνχην φκσο δελ ηζρχεη ζε πεξηπηψζεηο πνχ ην ηπξφπεγκα πθίζηαηαη έθπιπζε, φπσο 

ζπκβαίλεη κε ην Cottage.  

-Αλάπηπμε αξψκαηνο γαιαθηηθήο δπκψζεσο. 

-Πνιχ πεξηνξηζκέλε πξσηεφιπζε ή ιηπφιπζε. 

 

2. Ήκίζθιεξα ηπξηά (Taleggio, Limburg, Romadur θ.ιπ.). Καηαλαιίζθνληαη 

κέζα ζε 2-3 κήλεο απφ ηεο παξαζθεπή ηνπο. Ή πγξαζία ηνπο ζπλήζσο θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 45-55%. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνλ ηπξηψλ απηφλ είλαη: 

- Πήμε γάιαθηνο κε ππηηά. 

- Θεξκνθξαζία πήμεσο κέηξηα. 
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- Γηαίξεζε ηπξνπήγκαηνο νχηε πνιχ κεγάιε νχηε πνιχ κηθξή. 

-Αλαζέξκαλζε γηα βξαρχ ρξφλν ζε κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο. 

- Πίεζε ηπξηψλ κέηξηα. 

- Σαρεία σξίκαζε. 

- Άξσκα πινχζην θαη θακηά θνξά έληνλν. 

 

3. θιεξά ηπξηά (Cheddar, Cheshire, Cantal, Emmental θ.ι.π). Δίλαη ή πην 

ελδηαθέξνπζα θαηεγνξία ηπξηψλ απφ άπνςε χςνπο παξαγσγήο. Έρνπλ ζπλήζσο πγξαζία 

απφ 35-45%. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη: 

- Πήμε ηνχ γάιαθηνο κε ππηηά. 

- Θεξκνθξαζία πήμεσο κέηξηα θαη κε θάπνην βαζκφ φμηλίζεσο ηνπ γάιαθηνο, 

- Γηαίξεζε ζε κηθξνχο θφθθνπο. 

- Αλαζέξκαλζε ζε πςειή ζεξκνθξαζία κε παξαηεηακέλε αλάδεπζε ηνπ ηπξνπήγκαηνο 

ζην ηπξφγαια. 

- Πίεζε ηελ λσπψλ ηπξηψλ πςειή, γηα 1-3 ήκεξεο. 

 

4. Πνιχ ζθιεξά ηπξηά (Grana, Parmesan θ.ιπ.). Ή πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία 

ησλ .ηπξηψλ απηψλ είλαη κηθξφηεξε ηνχ 35% θαη θπκαίλεηαη αλάινγα κε 

ηελ ειηθία ηνπο. Ωξηκάδνπλ πην αξγά απφ φιεο ηηο άιιεο θαηεγνξίεο ηπξηψλ θαη 

δηαηεξνχληαη πεξηζζφηεξν. Σα πνιχ ζθιεξά ηπξηά δηαηεξνχληαη γηα πνιχ κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, αλ θαη ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ γίλνληαη 
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πην μεξά, πην ζθιεξά, κε ζθνηεηλφηεξε απφρξσζε. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

παξαζθεπήο  ηνπο είλαη: 

-Γηαίξεζε ηπξνπήγκαηνο ζε πνιχ κηθξνχο θφθθνπο. 

- Πνιχ πςειή ζεξκνθξαζία αλαζεξκάλζεσο -52-58°C. 

- Παξαηεηακέλε αλάδεπζε ηνπ ηπξνπήγκαηνο κεηά ηελ αλαζέξκαλζε. 

- Υξεζηκνπνίεζε, ζπλήζσο, εηδηθψλ ελδπκηθψλ παξαζθεπαζκάησλ. 

 

1.2.2 II)  Σαξινόμεζε με κπιηήπιο ηεν ςγπαζία. 

 Kosikowski ηαμηλνκεί ηα ηπξηά κε θξηηήξην ηελ πγξαζία ηνπο ζε 4 θαηεγνξίεο: 

Με πφιε πςειή πγξαζία, 80-55% (Cottage, Ricotta, Impastata, Neufchatel,Cream 

θ.ιπ), κε πςειή, 55-45% (Mozzarella, Camembert, Pizza, Blue, θ.ιπ), κε 

κέζε, 45-34% (Edam, Brick Swiss, Cheddar,Provolone θ.ι.π) θαη κε ρακειή, 

34-13% (Romano, Parmesan, Dry ricotta, Gjetost, Myjost θ.ι.π) 

Ή Γηεζλήο 'Οκνζπνλδία Γάιαθηνο έμαιινπ, κε βάζε ην ίδην θξηηήξην, θαηαηάζζεη 

ηα ηπξηά ζηηο έμεο θαηεγνξίεο: 

-  Φξέζθα ηπξηά (Fromage Frais, Quark, Cream θ.ι.π). Σα ηπξηά ηεο θαηεγνξίαο 

απηήο δελ σξηκάδνπλ θαη κπνξνχλ λα θαηαλαισζνχλ ακέζσο κεηά ηελ παξαζθεπή 

ηνπο. 

- Μαιαθά ηπξηά  (Camembert, Limburger, Brinz θ.ιπ). Καηά ην θφςηκν θνιιάλε 

ζην καραίξη θαη είλαη δπλαηφ λα έρνπλ αινηθψδε πθή. 

-Ήκίζθιεξα (Gouda, Stilton, Fontina θ.ι.π). Δίλαη ζπλεθηηθά, αξθεηά καιαθά 
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φκσο ψζηε λα θφβνληαη εχθνια. 

- θιεξά ηπξηά (Emmental, Romano Parmesan θ.ι.π). Δίλαη ζθιεξά κέρξη πνιχ 

ζθιεξά πνχ πνιιέο θνξέο θφβνληαη δχζθνια. 

 

1.2.3 III) Καηάηαξε με κπιηήπιο ηεν επιδεπμίδα. 

Γηαθξίλνπκε ηηο έμεο θαηεγνξίεο ηπξηψλ: 

- Υσξίο επηδεξκίδα. 

- Με ζθιεξή επηδεξκίδα 

- Με ιεπθή κνχρια ζηελ επηθάλεηα. 

- Με θεξακηδί γινηψδεο ζηξψκα ζηελ επηθάλεηα, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ βαθηεξία. 

- Με θπαλή ή θπαλνπξάζηλε κπθειηαθή αλάπηπμε, δηαζπαξκέλε ζην εζσηεξηθφ 

ηνλ ηπξηψλ. 

1.2.4 IV) Καηάηαξε ηων ηςπιών με κπιηήπιο ηον ηπόπο παπαζκεςήρ ηοςρ. 

Γηαθξίλνληαη 8 βαζηθέο θαηεγνξίεο, ζηηο φπνηεο εκπίπηνπλ ηα πην γλσζηά 

εηδή ηπξηψλ. 

- Σχπνπ Emmental. Δίλαη ζθιεξά ηπξηά πνχ θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπο αλαζεξκαίλνληαη 

θαη πηέδνληαη. 

- Σχπνπ Cheddar. Δίλαη ζθιεξά ηπξηά ην ηπξφπεγκα ησλ φπνησλ σξηκάδεη θαη 

κεηά πηέδεηαη. 

- Σχπνπ Gouda. Ήκίζθιεξα ηπξηά πνχ έρνπλ ππνζηεί πίεζε. 

- Σχπνπ Camembert. Σπξηά πνχ δελ πηέζηεθαλ, κε n ρσξίο επηθαλεηαθή κνχρια. 
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- Σχπνπ Cottage. Δίλαη θξέζθα ηπξηά. 

- Σπξηά κε πιαζηηθή ηπξνκάδα (Καζέξη) 

- Σπξηά ηπξνγάιαθηνο. Παξαζθεπάδνληαη κε βξαζκφ θαη ζπκπχθλσζε ηπξνγάιαθηνο. 

- Σπξηά άιβνπκίλεο. Οη πξσηεΐλεο ηνχ γάιαθηνο θαηαθξεκλίδνληαη κε ζέξκαλζε. 

 

1.3 Πποζηαηεςόμενε ονομαζία πποέλεςζερ (Π.Ο.Π.) 

ην πιαίζην ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νξηζκέλα 

ηπξηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιιψλ γαιιηθψλ ηπξηψλ, θαιχπηνληαη απφ κηα 

πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) θαη άιια, κε ιηγφηεξν απζηεξά 

θξηηήξηα, ηηο απφ κηα νλνκαζία γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο (Π.Γ.Δ) γηα παξαδνζηαθά 

ηδηφηππα πξντφληα. Σν Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) είλαη ε νλνκαζία Π.Ο.Π 

ηεο Γαιιίαο. 

Πποϊόνηα Πποζηαηεςόμενερ Ονομαζίαρ Πποέλεςζερ (Π.Ο.Π.) και 

Πποζηαηεςόμενερ Γεωγπαθικήρ Ένδειξερ (Π.Γ.Ε.)   

   Σα πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) θαη 

Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (Π.Γ.Δ.) δηέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 

510/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαξηίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη 

ηξνθίκσλ.  

   Λέγνληαο "ονομαζία πποέλεςζερ" ελλννχκε ην φλνκα κηαο πεξηνρήο, ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ ή, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κηαο ρψξαο, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ελφο ηξνθίκνπ πνπ 

θαηάγεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν ή ηε ζπγθεθξηκέλε 

ρψξα, ηνπ νπνίνπ ε πνηφηεηα ή ηα ραξαθηεξηζηηθά νθείινληαη νπζηαζηηθά ή 

απνθιεηζηηθά ζην ηδηαίηεξν γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο εγγελείο 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Protected_Designation_of_Origin&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjP4Hm3gGx7uOECpNwEbPTu_h4PzQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Agricultural_Policy&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhg6h3xgutkhGNCpXREZnpwhCVhfZQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgAPFWdAGtSzETwqfhXfw4f8JHcEQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Protected_Designation_of_Origin&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjP4Hm3gGx7uOECpNwEbPTu_h4PzQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27Origine_Contr%25C3%25B4l%25C3%25A9e&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhMJIBP_tQIb8A9UNukP0Kyt7fSUg
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θπζηθνχο θαη αλζξψπηλνπο παξάγνληεο, ηνπ νπνίνπ ε παξαγσγή, ε κεηαπνίεζε θαη ε 

επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή.  

  Λέγνληαο "γεωγπαθική ένδειξε" ελλννχκε ην φλνκα κηαο πεξηνρήο, ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ ή, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κηαο ρψξαο, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο γεσξγηθνχ πξντφληνο ή ελφο ηξνθίκνπ: πνπ 

θαηάγεηαη απφ ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν ή ηελ ελ ιφγσ ρψξα, ηνπ 

νπνίνπ ε ζπγθεθξηκέλε πνηφηεηα, ε θήκε ή άιια ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα 

απνδνζνχλ ζηελ ελ ιφγσ γεσγξαθηθή θαηαγσγή , ηνπ νπνίνπ ε παξαγσγή ή /θαη ε 

κεηαπνίεζε ή/θαη ε επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή.  

   Μέρξη ζήκεξα έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζχκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή λνκνζεζία, 

ζπλνιηθά 86 Διιεληθά πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) 

θαη πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (Π.Γ.Δ.).  

 Ο έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ Πξντφλησλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) 

θαη ησλ Πξντφλησλ Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (Π.Γ.Δ.) πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ 

AGROCERT.  

Τπάξρνπλ  56 ηπξηά πνπ ηαμηλνκνχληαη θαη πξνζηαηεχνληαη απφ ην γαιιηθφ 

δίθαην. Η πιεηνςεθία είλαη ηαμηλνκεκέλα σο Appellation d' origine contrôlée (AOC) πνπ 

είλαη ην πςειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο. Άιια γαιιηθά ηπξηά ραξαθηεξίδνληαη  

Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (PGI) θαη αιιά πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ 

πεξηθεξεηαθή εηηθέηα (RL).  
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1.4    ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΙΑ  

Τυρί  

 

Χρόνοσ κατά τον 

οποίο ορίζονται 

ωσ AOC  

 

Περιοχθ 

παραγωγθσ  

 

Είδοσ του 

χρηςιμοποιοφμενου 

γάλακτοσ  

 

Ονομαςία  

 

Abondance  1990  Savoie  Αγελάδασ AOC ΠΑ  

Banon  2003  Provence-Alpes-

Côte d'Azur  

Κατςίκασ  AOC ΠΑ  

Beaufort  1968  Savoie  Αγελάδασ AOC ΠΑ  

Bleu d'Auvergne  1975  Auvergne  Αγελάδασ  AOC ΠΑ  

Bleu des Causses  1979  Midi-Pyrénées  Αγελάδασ  AOC ΠΑ  

Bleu de Gex , του 

Haut-Jura ι του 

Septmoncel  

1977  Franche-Comté  Αγελάδασ AOC ΠΑ  

Bleu du Vercors  1998  Rhône-Alpes  Αγελάδασ  AOC ΠΑ  

Brianna Best de 

Meaux  

1980  Ile-de-France  Αγελάδασ  AOC ΠΑ  

Brie de Melun  1990  Ile-de-France  Αγελάδα  AOC ΠΑ  

Brocciu Cara ι 

Brocciu  

1983  Corsica  Προβάτου 

(τυρογάλακτοσ) 

AOC ΠΑ  

Cabecou  1988  Midi-Pyrénées  Κατςίκασ  AOC ΠΑ  

Cancoillotte  n/a  Franche-Comté  Αγελάδασ  LR  

Cantal , Fourme 

de Cantal ι 

Cantalet  

1956  Auvergne  Αγελάδασ  AOC ΠΑ  

Camembert de 1983  Normandy  Αγελάδασ AOC ΠΑ  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Abondance_%28cheese%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjd377TSEyNWl_jVf5AZE4Dtj0cGg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Savoie&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjwL2O01qUiQnQibftiZAdzs27vBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cow&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjjOsBQfvObLMW-wfxiT600jUu7mA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Banon_%28cheese%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiSzPZohuoYIDKV3EqHyYX8ihVyng
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-C%25C3%25B4te_d%27Azur&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgHYj4zASBayTvk_DLn75I9eKeENw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-C%25C3%25B4te_d%27Azur&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgHYj4zASBayTvk_DLn75I9eKeENw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Goat&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgOs-pvunrtYQhlgJILIHhqhJnTgQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Beaufort_%28cheese%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhitEvCgDt266ub_YoIZuR9u1rig6g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Savoie&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjwL2O01qUiQnQibftiZAdzs27vBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bleu_d%27Auvergne&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiUzjRtRj7BLuIVIb5SpdiS0wbr9g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Auvergne_%28region%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjLTfXpPcgcnHmxPyaVza7hKCV3gA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bleu_des_Causses&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhR6wdYUfkWm4Lu1a6HD7N2LQAMPg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Midi-Pyr%25C3%25A9n%25C3%25A9es&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhinKRvOjFoDRgi7uSbzcrjxr3xyOg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bleu_de_Gex&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjTCD8kjOd102s2aqjgTQFt3_WEjA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Franche-Comt%25C3%25A9&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhVe87AkD7PzmzBxl2yCvQMDiI2nA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bleu_du_Vercors-Sassenage&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiM8V8Cxv78zKUJpTqyGjn0Vo3UhQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rh%25C3%25B4ne-Alpes&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhj2mroPgQrRQrb0Z6YsVy-NrG9Ytw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DBrianna_Best_de_Meaux%26action%3Dedit%26redlink%3D1&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgNkJre9OBECEUZaM5Wnx5APyGxQg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DBrianna_Best_de_Meaux%26action%3Dedit%26redlink%3D1&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgNkJre9OBECEUZaM5Wnx5APyGxQg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ile-de-France&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhh4JlEuXgwufXo4YGYlqGuEsmNrJw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DBrianna_Granados_%28cheese%29%26action%3Dedit%26redlink%3D1&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiS3Xnyc2X3dhn-VJ7BcMi2m3HQ7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ile-de-France&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhh4JlEuXgwufXo4YGYlqGuEsmNrJw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Brocciu&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgi4O0wETQyWu3dXhH_dMRPG-ld2A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Corsica&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiFaZdg3YokWLKwM-Sp_8hGYu1wcA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sheep&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjngs5AWN9gq2YhBAmqrJqbgSu5gw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cabecou&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjN-rBDm0Gg-LMZ15vJ4fwCdmmxZw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Midi-Pyr%25C3%25A9n%25C3%25A9es&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhinKRvOjFoDRgi7uSbzcrjxr3xyOg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cancoillotte&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjqFD8cePz5gqjEzar_CeSoxNpUDw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Franche-Comt%25C3%25A9&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhVe87AkD7PzmzBxl2yCvQMDiI2nA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DCandy_%28cheese%29%26action%3Dedit%26redlink%3D1&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgnqaSx0qvmG9jLT0ZBMh6Si4NqGA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Auvergne_%28region%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjLTfXpPcgcnHmxPyaVza7hKCV3gA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Camembert_%28cheese%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhh4Yikb3Lj0PtXObCkQxBtI_e3R1Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Normandy&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjMVpKkcz4Nrm8336Ifknu0t2wSCg
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Normandie    

Chabichou du 

Poitou  

1990  Poitou-Charentes  Κατςίκασ AOC ΠΑ  

Chaource  1970  Champagne-

Ardenne  

Αγελάδασ  AOC ΠΑ  

Chevrotin  2002  Savoie  Κατςίκασ  AOC ΠΑ  

Comté  1952  Franche-Comté  Αγελάδασ  AOC ΠΑ  

Crottin de 

Chavignol  

1976  Centre (περιοχι)  Κατςίκασ  AOC ΠΑ  

Emmental de 

Savoie  

n/a  Savoie  Αγελάδασ PGI ΠΓΕ  

Emmental 

français est-

central  

n/a  Franche-Comté  Αγελάδασ  PGI ΠΓΕ  

Époisses de 

Bourgogne  

2004  Bourgogne  Αγελάδασ  AOC ΠΑ  

Fourme d'Ambert  1972  Auvergne  Αγελάδασ  AOC ΠΑ  

Fourme de 

Montbrison  

1972  Auvergne  Αγελάδασ  AOC ΠΑ  

Laguiole  1961  Auvergne  Αγελάδασ  AOC ΠΑ  

Langres  1991  Champagne-

Ardenne  

Αγελάδασ  AOC ΠΑ  

Livarot  1972  Normandy  Αγελάδασ  AOC ΠΑ  

Macônnais  2006  Bourgogne  Κατςίκασ  AOC ΠΑ  

Maroilles ι 

Marolles  

1976  Nord-Pas-de-

Calais  

Αγελάδασ  AOC ΠΑ  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chabichou_du_Poitou&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgtone84dvQeujw4-o6kSVGKvTRnQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chabichou_du_Poitou&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgtone84dvQeujw4-o6kSVGKvTRnQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Poitou-Charentes&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhM7L0LOLkBtMsch_I_wuai-AZhtw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chaource_%28cheese%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhh8OVqUS1jJZq4x6pjPL4v0ISsrbg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Champagne-Ardenne&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhj1VnevD7Hjm8QK7bEgiOWx2rFmmg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Champagne-Ardenne&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhj1VnevD7Hjm8QK7bEgiOWx2rFmmg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DChevrotin_%28cheese%29%26action%3Dedit%26redlink%3D1&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhj0_jFNtYruTW7aaPQTqZcJ7l3DGg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Savoie&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjwL2O01qUiQnQibftiZAdzs27vBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Comt%25C3%25A9_%28cheese%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhj3NcNQlDiBc5i8aiLiDVBO0MZKEw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Franche-Comt%25C3%25A9&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhVe87AkD7PzmzBxl2yCvQMDiI2nA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Crottin_de_Chavignol&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiGiMo8BQ_GLIXzOaJ-zrPbuMn2zg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Crottin_de_Chavignol&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiGiMo8BQ_GLIXzOaJ-zrPbuMn2zg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_%28region%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjkET8So_R6ICeAe3KSWx0uP7gePw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Emmental_de_Savoie&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgeGF4DT6to3Y2iAQ_nFhrOvlaRqg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Emmental_de_Savoie&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgeGF4DT6to3Y2iAQ_nFhrOvlaRqg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Savoie&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjwL2O01qUiQnQibftiZAdzs27vBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Emmental_fran%25C3%25A7ais_est-central&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiSSwKTY6kSlJraoGwlv5tBAHasTQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Emmental_fran%25C3%25A7ais_est-central&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiSSwKTY6kSlJraoGwlv5tBAHasTQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Emmental_fran%25C3%25A7ais_est-central&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiSSwKTY6kSlJraoGwlv5tBAHasTQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Franche-Comt%25C3%25A9&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhVe87AkD7PzmzBxl2yCvQMDiI2nA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589poisses_de_Bourgogne&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhik24TjJmvJ4sI63N022Rf5gP7NXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589poisses_de_Bourgogne&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhik24TjJmvJ4sI63N022Rf5gP7NXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bourgogne&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjcqNCX88FUI0Tl3ucQr0aeCNP4KA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fourme_d%27Ambert&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhguC93GbNw0bkaE9TRfqZgeR_U-mg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Auvergne_%28region%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjLTfXpPcgcnHmxPyaVza7hKCV3gA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fourme_de_Montbrison&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjRxIy5jIByZfuPbKwojshwS8-8BQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fourme_de_Montbrison&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjRxIy5jIByZfuPbKwojshwS8-8BQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Auvergne_%28region%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjLTfXpPcgcnHmxPyaVza7hKCV3gA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Laguiole_%28cheese%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhId5eezOWilVcLRXxIx59J7w8qqw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Auvergne_%28region%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjLTfXpPcgcnHmxPyaVza7hKCV3gA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Langres_%28cheese%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgRHUTgmCNplG0V_uuSTRvI10Q9Rw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Champagne-Ardenne&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhj1VnevD7Hjm8QK7bEgiOWx2rFmmg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Champagne-Ardenne&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhj1VnevD7Hjm8QK7bEgiOWx2rFmmg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Livarot_%28cheese%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiusfykMf6W3ilngqF7uQZywKAQyg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Normandy&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjMVpKkcz4Nrm8336Ifknu0t2wSCg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DMac%25C3%25B4nnais%26action%3Dedit%26redlink%3D1&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjQwDDU1ytNbCYgL0nabEoxeSBL2w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bourgogne&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjcqNCX88FUI0Tl3ucQr0aeCNP4KA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Maroilles_%28cheese%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiI2ncTgaA32Tt_SCB7IXPcIOzKkg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nord-Pas-de-Calais&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhi04blwRJtKyLvNGry14b7rDO3i6A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nord-Pas-de-Calais&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhi04blwRJtKyLvNGry14b7rDO3i6A
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Mimolette  n/a  Nord-Pas-de-

Calais  

Αγελάδασ  LR  

Mont d'or, ι 

Vacherin du  

Haut-Doubs  

2006  Franche-Comté  Αγελάδασ  AOC ΠΑ  

Morbier  2000  Franche-Comté  Αγελάδασ  AOC ΠΑ  

Munster ι 

Munster-Géromé  

1969  Lorraine 

(περιοχι)  

Αγελάδασ AOC ΠΑ  

Neufchâtel  1969  Normandy  Αγελάδασ AOC ΠΑ  

Ossau-lraty  1980  Aquitaine  Προβάτου   AOC ΠΑ  

Pélardon  2000  Languedoc-

Roussillon  

Κατςίκασ  AOC ΠΑ  

Picodon de 

l'Ardèche ι de la 

Drôme  

1983  Rhône-Alpes  Κατςίκασ  AOC ΠΑ  

Pont-l'Évêque  1976  Normandy  Αγελάδασ  AOC ΠΑ  

Pouligny-Saint-

Pierre  

1972  Centre (περιοχι)  Κατςίκασ  AOC ΠΑ  

Reblochon ι 

Reblochon de 

Savoie  

1958  Savoie  Αγελάδασ  AOC ΠΑ  

Rocamadour  1996  Midi-Pyrénées  Κατςίκασ  AOC ΠΑ  

Roquefort  1925  Midi-Pyrénées  Προβάτου  AOC ΠΑ  

Sainte-Maure de 

Touraine  

1990  Centre (περιοχι)  Κατςίκασ  AOC ΠΑ  

Saint-Nectaire  1955  Auvergne  Αγελάδασ  AOC ΠΑ  

Saint-Félicien  n/a  Rhône-Alpes  Αγελάδασ  LR  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mimolette&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjtZA73lcNCwmW8HfjgCvIYzgLyoQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nord-Pas-de-Calais&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhi04blwRJtKyLvNGry14b7rDO3i6A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nord-Pas-de-Calais&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhi04blwRJtKyLvNGry14b7rDO3i6A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vacherin&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgB_RxJOqJDHr5-loODddjGf-B0mA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Franche-Comt%25C3%25A9&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhVe87AkD7PzmzBxl2yCvQMDiI2nA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Morbier_%28cheese%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhdPyKHB9iUhe4BLcRRbSzyj7txxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Franche-Comt%25C3%25A9&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhVe87AkD7PzmzBxl2yCvQMDiI2nA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Munster_%28cheese%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhihwz6lKgUuhsyGEGcGLRLGO5ELPg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lorraine_%28region%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhoOt1bbSDHzx3QMnhkYuKHC6hhHA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lorraine_%28region%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhoOt1bbSDHzx3QMnhkYuKHC6hhHA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Neufch%25C3%25A2tel_%28cheese%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhaQAx12EVd-DpDgMfYdqa-FPsWLg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Normandy&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjMVpKkcz4Nrm8336Ifknu0t2wSCg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ossau-lraty&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhg3CwAL7aK7qSJQ3BdZrP0bLG7j_Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Aquitaine&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjNumDJ7C45K3To50UzvdSvQ6E7rw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/P%25C3%25A9lardon&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhj3QaNK3Lx5zbwF6xFSEgRc2la_og
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Languedoc-Roussillon&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiCZW9YXcYGmKLC4Xg7jT5b3614Qg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Languedoc-Roussillon&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiCZW9YXcYGmKLC4Xg7jT5b3614Qg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Picodon_de_l%27Ard%25C3%25A8che&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhFgiy5F0--02gnmXpM9ecncXgnhQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Picodon_de_l%27Ard%25C3%25A8che&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhFgiy5F0--02gnmXpM9ecncXgnhQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rh%25C3%25B4ne-Alpes&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhj2mroPgQrRQrb0Z6YsVy-NrG9Ytw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pont-l%27%25C3%2589v%25C3%25AAque_%28cheese%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhOWcZmwiwh4KNnbpdV7mzmf1wVmQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Normandy&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjMVpKkcz4Nrm8336Ifknu0t2wSCg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pouligny-Saint-Pierre_%28cheese%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiXYR0s5kGY3Yz_wYWH2sK-TqMwpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pouligny-Saint-Pierre_%28cheese%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiXYR0s5kGY3Yz_wYWH2sK-TqMwpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_%28region%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjkET8So_R6ICeAe3KSWx0uP7gePw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reblochon&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgOzkWTTprw_B99frZanRiCZAw6MA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Savoie&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjwL2O01qUiQnQibftiZAdzs27vBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rocamadour_%28cheese%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiKnq_ON4w4lJ06JtgbrWH5OsVV5w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Midi-Pyr%25C3%25A9n%25C3%25A9es&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhinKRvOjFoDRgi7uSbzcrjxr3xyOg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Roquefort_%28cheese%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgn1xem3wY1q79ToKvFGpSU3xjjMg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Midi-Pyr%25C3%25A9n%25C3%25A9es&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhinKRvOjFoDRgi7uSbzcrjxr3xyOg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sainte-Maure_de_Touraine&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjTqD0lXnt8Nmdte1PDw3PSc2S5sQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sainte-Maure_de_Touraine&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjTqD0lXnt8Nmdte1PDw3PSc2S5sQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_%28region%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjkET8So_R6ICeAe3KSWx0uP7gePw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Nectaire&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjgtbL6mJvbyRL9u9PoxVXemy9ohw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Auvergne_%28region%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjLTfXpPcgcnHmxPyaVza7hKCV3gA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Saint-F%25C3%25A9licien_%28cheese%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhivLCPss_weirDU5k6NiK1zpvddhg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rh%25C3%25B4ne-Alpes&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhj2mroPgQrRQrb0Z6YsVy-NrG9Ytw
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Salers  1979  Auvergne  Αγελάδασ  AOC ΠΑ  

Selles-sur-Cher  1975  Centre (περιοχι)  Κατςίκασ  AOC ΠΑ  

Tome des Bauges  2002  Savoie  Αγελάδασ  AOC ΠΑ  

Tomme de Savoie  n/a  Savoie  Αγελάδασ  PGI ΠΓΕ  

Tomme des 

Pyrénées  

n/a  Midi-Pyrénées  Αγελάδασ  PGI ΠΓΕ  

Vacherin (βλζπε 

Mont d'Or)  

1981   AOC ΠΑ 

Valençay  1998  Centre (περιοχι)  Κατςίκασ AOC ΠΑ  

                                                                Πινάκας 1  
*n/a  δεν εχουν αναγοριςτει ωσ (AOC) αλλα προςτατεβονται από το PGI(ΠΓΕ) και  το LR.  

 

Δεμοθιλή γαλλικά ηςπιά 

1. Camembert (AOC)  
2. Brie de Meaux (AOC)  
3. Roquefort (AOC)  
4. Boursin (AOC) 
5. Reblochon (AOC)  
6. Munster (AOC)  
7. Pont l'Evèque (AOC)  
8. Époisses (AOC)  
9. Chèvre  

10. Tomme de Savoie (AOC)  

Απφ ηα δέθα δεκνθηιέζηεξα γαιιηθά ηπξηά ζα γίλεη ιεπηνκεξήο αλαθνξά κφλν ζηα 

νρηψ πξψηα. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Salers_%28cheese%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjdNEgXiUrQOvvwLZl6TQbAAt57aw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Auvergne_%28region%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjLTfXpPcgcnHmxPyaVza7hKCV3gA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Selles-sur-Cher_%28cheese%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhVd8JTREGF5vuFcfA91HH6AG64IQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_%28region%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjkET8So_R6ICeAe3KSWx0uP7gePw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DTome_des_Bauges%26action%3Dedit%26redlink%3D1&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhi2JpZ6Gj0RI2HrlK59D42O-CnWVw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Savoie&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjwL2O01qUiQnQibftiZAdzs27vBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tomme_de_Savoie&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhi54ApKbOrTKr9wDhAdK26f31icEw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Savoie&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjwL2O01qUiQnQibftiZAdzs27vBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tomme_des_Pyrenees&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhrg9vFiNVYhihPYa8plrKYkEVlUQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tomme_des_Pyrenees&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhrg9vFiNVYhihPYa8plrKYkEVlUQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Midi-Pyr%25C3%25A9n%25C3%25A9es&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhinKRvOjFoDRgi7uSbzcrjxr3xyOg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vacherin&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgB_RxJOqJDHr5-loODddjGf-B0mA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Valen%25C3%25A7ay_%28cheese%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhCWq84I7IBGqWV6g_sUEGP82hRag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_%28region%29&prev=/search%3Fq%3DAOC%2Bcheese%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjkET8So_R6ICeAe3KSWx0uP7gePw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&tl=el&u=http://en.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589poisses_de_Bourgogne&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiMr53R5Z6jb-v-UTSurJ7_MlZU8g
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2.1 CAMEMBERT 

    

Παξαζθεπάζηεθε γηα πξψηε θνξά ην έηνο 

1791 απφ ηε Marie Harel ζην ρσξηφ Camembert 

ηεο Ννξκαλδίαο. Λέγεηαη φηη πξνζθέξζεθε ζηνλ 

Ναπνιένληα θαη απηφο είλαη εθείλνο πνπ ηνπ 

έδσζε ην ζεκεξηλφ φλνκα.  

   Ο κχθεηαο πνπ θαη’ εμνρήλ αλαπηχζζεηαη θαη δίλεη ην ραξαθηεξηζηηθφ άξσκα, 

γεχζε θαη εκθάληζε ζην ηπξί είλαη ην Penicillium camemberti, νη θνληδηνθφξνη ηνπ 

νπνίνπ θαιχπηνπλ ηελ επηθάλεηα ησλ ηπξηψλ ππφ κνξθή ππθλνχ ιεπθνχ ζηξψκαηνο ( 

κνηάδεη ζαλ ρηνληζκέλε). ήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν γηα ηνλ ίδην 

ζθνπφ ην P. caseicolum, πνπ ζην εκπφξην είλαη γλσζηφ κε ην φλνκα P. candidum. 

  Σα ηπξηά απηά έρνπλ δηάκεηξν 11,5 cm, πάρνο 2,5 cm θαη βάξνο 250 gr. Η 

δηάκεηξνο θαη ην πάρνο έρνπλ βαζηθή ζεκαζία θαη είλαη νξηζκέλε ε ζρέζε ηνπο. Σπξηά 

κε κεγάιν πάρνο σξηκάδνπλ γξήγνξα εμσηεξηθά θαη θαζίζηαληαη ππεξψξηκα πξηλ 

σξηκάζνπλ εζσηεξηθά.  

   Σν Camembert είλαη καιαθφ ηπξί, ζην εζσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ είλαη θηηξηλσπφ 

θεξψδεο ή θξεκλψδεο ή ζρεδφλ πγξφ, αλάινγα κε ην βαζκφ σξηκάλζεσο ηνπ. Δίλαη 

έηνηκν γηα θαηαλάισζε φηαλ ε επηθάλεηα ηνπ είλαη ιεχθε, ην εζσηεξηθφ ηνπ έρεη 

απνθηήζεη θηηξηλσπφ ρξψκα θαη ζε ηνκή δείρλεη έλα ειάρηζην ζθιεξφ ππξήλα ζην 

θέληξν ηνπ. 

   Οη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζε φηη αθνξά ην βαζκφ σξηκάλζεσο ησλ 

ηπξηψλ δηαθέξεη. Μεξηθνί πξνηηκνχλ ηελ πνηφηεηα πνπ έρεη ην ηπξί κηαο εβδνκάδαο κεηά 

ηελ έμνδν ηνπ απφ ηελ αίζνπζα σξηκάλζεσο (ειηθία 21 εκεξψλ), φπνηε παξνπζηάδεη έλα 

ζαθή ππξήλα ζην θέληξν, ελψ άιινη ην πξνηηκνχλ πην ψξηκν. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ 

θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά ηπξηά δηαθφξσλ ειηθηψλ. 
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  πγξαζία 52% 

 ιίπνο 24-28%(ηνπιάρηζηνλ 50% επί μεξνχ) 

 πξσηεΐλε 17-21%  

 αιάηη 2,6%. 

Σπόπορ παπαζκεςήρ  

   Σν Camembert είλαη δπλαηφ λα παξαζθεπαζηεί κε κέζνδν παξαδνζηαθή απφ 

λσπφ γάια, ρσξίο δηαίξεζε ηνπ ηπξνπήγκαηνο, φπνηε σξηκάδεη ηαρχηεξα. 

   ήκεξα φκσο ε παξάγσγε ηνπ έρεη βηνκεραλνπνηεζεί θαη ε ηερλνινγία ηνπ 

πεξηιακβάλεη παζηεξίσζε ηνπ γάιαθηνο, ρξεζηκνπνίεζε νμπγαιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ 

θαη δηαίξεζε ηνπ ηπξνπήγκαηνο. 

   Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ηπξηνχ απηνχ ρξεζηκνπνηείηαη πάληνηε αγειαδηλφ γάια 

θαιήο πνηφηεηαο ηνπ νπνίνπ ε νμχηεηα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 0,16%. Σππνπνηείηε 

ζπλήζσο ζε ιηπνπεξηεθηηθφηεηα 3,5% θαη ζηε ζπλερεία πθίζηαηαη παζηεξίσζε ζηνπο 

72
ν
C γηα 16 ιεπηά θαη ςχμε ζηνπο 32-34

ν
C. Υισξηνχρν αζβέζηην δελ πξνζηίζεηαη, ελψ 

πξνζηίζεηαη νμπγαιαθηηθή θαιιηέξγεηα ζε αλαιφγηα 1,5-2,5% ζπφξηα πεληθηιηλψλ θαη 

πνιιέο θνξέο αλλάην γηα ηε ρξψζε ησλ ηπξηψλ. Μεηά κηα πεξίπνπ ψξα πξνζηίζεηαη 

πνζφηεηα ππηηάο επαξθήο λα επηθέξεη ηελ πήμε ηνπ γάιαθηνο ζε 25 ιεπηά. Σν πήγκα ππφ 

ηηο ζπλζήθεο απηέο δηαηξείηαη κεηά 70-75 ιεπηά. 

  Καηά ηνλ Kosikowski (Frank V. Kosikowski, Ph.D. Food Science N.Y. State College 

of Agriculture Cornell University, Ithaca, N.Y.) ην γάια πξν ηεο πήμεσο ηνπ πξέπεη λα 

ππνζηεί βηνινγηθή σξηκάζεη ψζηε ε νμχηεηα λα απμεζεί κέρξη 0,22%, πξάγκα πνπ βνήζα 

ζηελ θαιχηεξε ζηξάγγηζε ηνπ πήγκαηνο ελψ παξάιιεια πεξηνξίδεη ηελ αλάπηπμε 

δεκηνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. Τπεξβνιηθή φκσο αλάπηπμε ηεο νμχηεηαο νδεγεί ζηελ 

δεκηνπξγία πήγκαηνο αζζελνχο δνκήο. 

   ηαλ ην πήγκα είλαη έηνηκν δηαηξείηαη ζε θχβνπο αθκήο 2 cm, πίηα απφ 15 ιεπηά 

απφ ηελ δηαηξέζεη κεηαθέξεηαη πξνζεθηηθά ζηα θαινχπηα. Σα θαινχπηα είλαη θπιηλδξηθά 

κε δηάκεηξν 11 cm πεξίπνπ αλνηρηφ θαη απφ ηα δπν άθξα κε πνιιέο κηθξέο ηξχπεο ζηηο 
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πιεπξηθέο επηθάλεηεο. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αινπκίλην, αλνμείδσην ράιπβα ή 

θαηάιιειν πιαζηηθφ(είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλα). πρλά είλαη νκάδεο 6-8 ή 

πεξηζζφηεξα γηα λα επηηξέπνπλ εχθνιν θαη ηαρχ γέκηζκα. Η κεηαθνξά ηνπ πήγκαηνο 

γίλεηαη κε εηδηθή θνπηάια ή κε άληιεζε ηνπ θαη’ επζείαλ ζηα θαινχπηα. ηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη δηαλνκέαο πνπ ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ ζεηξέο θαινππηψλ 

(βηνκεραληθή παξαζθεπή). Σα θαινχπηα είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε ςάζεο ή ζε 

κεηαιιηθέο ηξάπεδεο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ζηξάγγηζε. Η ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ πνπ 

ζηξαγγίδεη ην πήγκα πξέπεη λα είλαη άλσ ησλ 22
ν
C, φπνηε ζε 4-6 ψξεο πεξίπνπ απνθηά 

νμχηεηα 0,6-0,7% θαη ράλεη ην κηζφ ηνπ αξρηθνχ ηνπ βάξνπο. Η χθε ηνπ ηπξηνχ ζην 

ζηάδην απηφ επηηξέπεη ηελ αλάζηξνθε ηνπ. Σν γχξηζκα ησλ ηπξηψλ δηεπθνιχλεηαη κε ηελ 

ηνπνζέηεζε επίπεδνπ κεηαιιηθνχ δίζθνπ ζηελ επηθάλεηα ησλ θαινππηψλ. Η αλάζηξνθε 

επαλαιακβάλεηαη 3-4 θνξέο ηελ πξψηε εκέξα, ηελ δεχηεξε εκέξα αθαηξνχληαη ηα 

θαινχπηα, ηνπνζεηνχληαη ηα ηπξηά ζε ςάζεο θαη κεηαθέξνληαη ζε ζάιακν κε 

ζεξκνθξαζία 13
ν
C, φπνηε ηνπνζεηνχληαη ζε κεηαιιηθέο ζράξεο θαη φιε ε εξγαζία 

γίλεηαη κε κεραλήκαηα. Αθνχ αιαηίζνπκε, κεηά απφ 1 ψξα ςεθάδνληαη θαη νη δπν 

πιεπξέο ησλ ηπξηψλ κε ζπφξηα κχθεηα, ηνπνζεηνχληαη ζε κεηαιιηθά πιέγκαηα θαη 

κεηαθέξνληαη ζε ζάιακν κε ζεξκνθξαζία 11-14
ν
C θαη ζρεηηθή πγξαζία άλσ ηνπ 90%γηα 

λα σξηκάζνπλ. Δθεί παξακέλνπλ 10-12 εκέξεο θαη ζηε ζπλερεία ζπζθεπάδνληαη θαη 

κεηαθέξνληαη ζε ζάιακν κε ζεξκνθξαζία 5-6
ν
C κέρξη ηεο δηαζέζεσο. Η σξηκάζεη είλαη 

ην πην δχζθνιν ζηάδην ηεο παξαζθεπήο ηνπ Camembert, κεηά απφ ηελ σξηκάζεη πξέπεη 

λα δηαηίζεηαη ην ζπληνκφηεξν γηαηί δηαθνξεηηθά ππνβαζκίδεηαη ζχληνκα ε πνηφηεηα ηνπ, 

δεδνκέλνπ φηη ε πξσηεφιπζε ζπλερίδεηαη κε ηαρχ ξπζκφ αθφκε θαη ζε ζεξκνθξαζίεο 

ςπγείνπ. πλήζσο ηα ηπξηά θζίλνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο κεηά απφ 21-35 εκέξεο απφ ηεο 

παξαζθεπή ηνπο, αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Η θαηάςπμε ζηνπο -20
ν
C ζπληειεί 

ζηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηπξηνχ γηα κήλεο. 

  Πνιιέο απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο εμάγνπλ Camembert ζηελ Ακεξηθή, πνπ 

δηαηεξείηαη γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν ηπξί απηφ δηαθέξεη ζηελ εκθάληζε, ηε 

γεχζε θαη ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ ην θιαζηθφ θαη είλαη ζπζθεπαζκέλν 

εξκεηηθά ζε κεηαιιηθά θνπηηά. 
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   Καηά ηελ παξαζθεπή ηνπ Camembert ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξα θαηεμνρήλ ην P. 

Caseicolum γηαηί δίλεη αλάπηπμε πην ιεπθνχ ζηξψκαηνο θνληδηνθφξσλ ζηελ επηθάλεηα 

ησλ ηπξηψλ απφ ην P. camemberti.  

  Η ηερλνινγία πνπ πεξηγξάθηεθε πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν πξνο ηελ παξαδνζηαθή. 

Με ηε κεραλνπνίεζε ηεο παξαζθεπήο ηνπ Camembert, ε ζηξάγγηζε, ην αιάηηζκα θαη ν 

εκβνιηαζκφο ηνπ ηπξηνχ κε ζπφξηα ηνπ κχθεηα Penicillium camemberti γίλνληαη ηελ 

πξψηε εκέξα. ηελ πεξίπησζε απηή ηα ηπξηά ηξεηο πεξίπνπ ψξεο απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ζηξαγγίζεσο ηνπο αλαζηξέθνληαη γηα πξψηε θνξά ζηα θαινχπηα, πξάγκα πνπ 

επαλαιακβάλεηαη κεηά 2 πεξίπνπ ψξεο. Έπεηηα γίλνληαη 3-4 αθφκε αλαζηξνθέο αλά 30 

ιεπηά. αθφινπζε ςεθαζκφο ηεο επάλσ επηθάλεηαο ησλ ηπξηψλ κε ζπφξηα ηνπ κχθεηα 

Pen. Camembertη κεηά απφ 30 ιεπηά γίλεηαη αλάζηξνθε θαη ςεθαζκφο θαη ηεο θάησ 

επηθάλεηαο. Μεηά απφ ηνλ δεχηεξν ςεθαζκφ θαη αθνχ έρνπλ πεξάζεη 30 ιεπηά 

αθαηξνχκε ηα θαινχπηα, ηνπνζεηνχληαη ηα ηπξηά ζε θαζαξέο ςάζεο ζηξαγγίζεσο, 

δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία 22
ν
C γηα 5-6 ψξεο, αιαηίδνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζε 

ζάιακν ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ γηα κηα λχρηα. Σελ επφκελε εκέξα κεηαθέξνληαη ζε 

ζάιακν κε ζεξκνθξαζία 10
ν
C θαη ζρεηηθή πγξαζία 95%, φπνπ παξακέλνπλ γηα λα 

σξηκάζνπλ. Πνιιέο θνξέο ην αιάηηζκα γίλεηαη ηελ πξψηε εκέξα  θαη ηελ επνκέλε ν 

εκβνιηαζκφο.  

   ηαλ ηα ιεπθά κηθχιηα ηνπ κχθεηα εκθαληζηνχλ ζηελ επηθάλεηα ησλ ηπξηψλ ηφηε 

ηα αλαζηξέθνπκε. Καηά ηελ 14ηε εκέξα παξακνλήο ζηνλ ζάιακν σξηκάζεσο ηα ηπξηά 

ηπιίγνληαη ζε θχιια θαζζηηέξνπ θαη απνζεθεχνληαη ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο γηα κηα 

εβδνκάδα αθφκε. ηελ ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη ζε έλα ζάιακν κε ζεξκνθξαζία 5
ν
C φπνπ 

ζπληεξνχληαη κέρξη ηελ παξαιάβεη γηα πψιεζε.  

Μεηαβολέρ καηά ηεν παπαζκεςή και ωπίμαζε ηος Camembert 

   Καηά ηελ παξαζθεπή ηνπ Camembert ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη λα εμαζθαιηζηεί 

θαιή ζηξάγγηζε ηνπ ηπξνπήγκαηνο, ψζηε ε πγξαζία ηνπ πξηλ απφ ην αιάηηζκα λα είλαη 

γχξσ ζην 58-60%. Η ρξεζηκνπνίεζε κηαο δσηηθήο νμπγαιαθηηθήο θαιιηέξγεηαο είλαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηαηί εμαζθαιίδεηαη έηζη ηαρεία πηψζε ηεο νμχηεηαο, πνπ είλαη 

γλσζηφ φηη ζπληειεί θαη ζηελ ηαρχηεξε ζηξάγγηζε ηνπ ηπξνπήγκαηνο. Οη 
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κηθξννξγαληζκνί ηεο θαιιηέξγεηαο πνιιαπιαζηάδνληαη γξήγνξα κε απνηέιεζκα λα  

θηάλνπλ 1-3 δηζεθαηνκκχξηα αλά γξακκάξην ηπξηνχ φληνο νιίγσλ εκεξψλ απφ ηεο 

παξαζθεπήο ελψ ην pH πέθηεη ζην 4,7-4,9. ην ζεκείν απηφ ε ιαθηφδε έρεη δπκσζεί 

ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηεο. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ pH θαη ηελ πςειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε αιάηη πνπ απνθηνχλ ζην κεηαμχ κε ην αιάηηζκα ηα ηπξηά, απνηειεί 

πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ θχηηαξσλ ηεο 

νμπγαιαθηηθήο θαιιηέξγεηαο.  

   Καηά ηελ σξηκάζεη ηνπ Camembert αλαπηχζζεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ ηπξηψλ ν 

κχθεηαο Pen. Camembertη, πνπ πξνθαιεί κεηαβνιέο ζηελ χθε, ην άξσκα θαη ηελ γεχζε 

ηνπο, ελψ παξάιιεια ε πγξαζία ηνπο ειαηηψλεηαη θαη θηάλεη γχξσ ζην 50%. 

   Παιαηνηέξα ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, κεηά απφ 3-4 εκέξεο απφ ηεο 

ηνπνζεηήζεσο ησλ ηπξηψλ ζηελ αίζνπζα σξηκάλζεσο εκθαλίδνληαλ ζηελ επηθάλεηα ηνπο 

έλα πνιχ ιεπηφ ζηξψκα, ζαλ κεκβξάλε, απφ δχκεο θαη δηάθνξα εηδή ηνπ γέλνπο 

Geotrichum θαη κεηά απφ ιίγεο εκέξεο ην Penicillium camemberti κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

απαηνχζε ην κέγηζην ηεο αλαπηχμεσο ηνπ κεηά απφ 10-12 εκέξεο. ήκεξα νη βηνκεραλίεο 

επηδηψθνπλ ην P.camemberti εκβνιηάδνπλ ην γάια κε ζπφξηα θαη δηακνξθψλνπλ 

ζπλζήθεο σξηκάζεσο πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμή ηνπ.  

   Η πγξαζία ηνπ ηπξηνχ, ε ζεξκνθξαζία, ε ζρεηηθή πγξαζία θαη ν αεξηζκφο ησλ 

ρψξσλ σξίκαζεο απνηεινχλ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηθαλεηαθήο κηθξνρισξίδαο. Σπξηά πνπ πεξηέρνπλ ζηελ αξρή πγξαζία 

πνιχ πεξηζζφηεξε ηνπ 60%, σξηκάδνπλ πνιχ γξήγνξα, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ε πγξαζία 

ηνπο είλαη πνιχ ρακειή, ν κχθεηαο δελ αλαπηχζζεηαη θαλνληθά, κε απνηέιεζκα λα 

θαζπζηέξεη ε σξηκάζεη.  

  Αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο σξηκάλζεσο έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ ηαρχηεξε 

αλάπηπμε ηνπ κχθεηα, πξάγκα πνπ ζπληειεί ζηελ ηαρχηεξε σξηκάζεη ησλ ηπξηψλ, κε 

απνηέιεζκα λα απνθηνχλ γξήγνξα δξηκεία γεχζε θαη νζκή. 
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2.2 BRIE DE MEAUX 

 

Αξρηθά δεκηνπξγήζεθε ζηελ Meaux, ζηελ 

πεξηνρή Brie. Σν ηπξί απηφ είλαη θαιφ θάζε επνρή 

ηνπ ρξφλνπ, αλ θαη ηα θαιχηεξα ηπξηά είλαη εθείλα 

ηνπ θζηλφπσξνπ θαη ηνπ ρεηκψλα.  

Σπξί απφ ηε «γε ηεο Brie» ήηαλ γλσζηφ απφ ηελ επνρή ηνπ Καξινκάγλνπ ( 8
νο

 

αηψλα κ.Υ.), εθηηκψκελν απφ βαζηιείο θαη επγελείο, θαζψο θαη απφ ηα ιατθά ζηξψκαηα. 

Πεξηζζφηεξν απφ ην 60% ηεο παξαγσγήο Brie de Meaux πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

λνηηνδπηηθφ κέξνο ηνπ λνκνχ Meuse. Απφ ηνλ 18ν αηψλα, νη παξαγσγνί απφ ηε λφηηα 

Meuse άιιαμαλ ην ζρήκα ζε επίπεδν θαη ζηξνγγπιφ ηα ιεγφκελα "Brie-style" ηπξηά. Σνλ 

19ν αηψλα, ζηελ πεξηνρή Brie ε επέθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο δεκεηξηαθψλ κείσζαλ ην 

πνζφ ηνπ  παξαγφκελνπ ηπξηνχ κε απνηέιεζκα λα γίλεηε ε αγνξά Brie ηπξί απφ ηελ 

πεξηνρή Meuse σο επαθφινπζν θαηαρσξεζεί ε εηηθέηα πνπ εθαξκφδεηαη ζην Brie λα 

είλαη απφ ην Meuse. Σν 1980, κε ηε ρνξήγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αεξνκεηαθνξέα 

αλαγλσξίδεηαη σο AOC (πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο) θαη θαζηεξψλεηαη ε 

πεξηνρή λνηηνδπηηθά ηνπ  Meuse επίζεκε δψλεο παξάγσγεο. Οη πεξηνρέο  Brie θαη Meuse  

έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή εμαηξεηηθνχ brie: πςειή 

πνηφηεηαησλ βνζθνηφπσλ, επλντθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη αιεπξψδε ή αζβεζηνιηζηθά  

εδάθε.  

 

 Πποϊόν : ηπξί απφ αγειαδηλφ γάια  

 Θπεπηικό πεπιεσόμενο : 45% ιηπαξά  

 Παπαγωγή  

  Brie de Meaux είλαη έλα καιαθφ ηπξί απφ λσπφ αγειαδηλφ γάια, πνπ γίλνληαη 

ζπλήζσο απφ ηνλ Ινχιην κέρξη ηνλ Μάξηην. Δίλαη ηπξί πνπ παξαζθεπάδεηαη παιαηνηέξα 

ζε νηθνγελεηαθήο κνξθήο ηπξνθνκεία ζηα αλαηνιηθά πξνάζηηα ηνπ Παξηζηνχ.  ην ηπξί 

 



 
 

29 
 

απηφ δέζπνδε ηφηε ην Bact.linens θαη ην Pen.camemberti, πνπ ήηαλ θαηά θχξην ιφγν 

ππεχζπλα γηα ηελ σξίκαζε θαη ηελ εκθάληζε ραξαθηεξηζηηθνχ αξψκαηνο θαη γεχζεσο. 

ήκεξα παξαζθεπάδεηαη ζε βηνκεραληθή θιίκαθα κε ηερλνινγία φκνηα κε εθείλε ηνπ 

camembert απφ ην φπνην δηαθέξεη κφλν ζην κέγεζνο ησλ ηπξηψλ. Γελ αλαπηχζζεηαη πηα 

ην Bact.lines ελψ δεζπφδεη ην Pen.camemberti. Σν Brie De Meaux είλαη καιαθφ θαη 

θξεκάιεο, επεηδή γηα λα θάλεηο έλα κφλν ηξνρφ ρξίδνληαη 23 ιίηξα γάια. Πξνζζέηνπκε 

ππηηά ζην κε παζηεξησκέλν γάια, ην νπνίν ζεξκαίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία ρακειφηεξε απφ 

37 βαζκνχο γηα . ηε ζπλέρεηα ην ηπξη πνπ ερεη ππμεη θαη έπεηηα θαηά ηνλ παξαδνζηαθφ 

ηξφπν, κε ην ρέξη θαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα «Brie à Pelle"(κηα κεγάιε θνπηάια)  ξίρλεηαη 

ζε έλα θαινχπη 20 cm  φπνπ δηακνξθψλνπκε ην ηειηθφ ζρήκα. Η ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 

φπνπ γίλεηε ε ξίςε ηνπ ηπξηνχ πξέπεη λα είλαη 33° C γηα ηέζζεξηο ψξεο, γηα λα 

θαζαξηζηεί απφ ηνλ νξφ ηνπ γάιαθηνο, ζηε ζπλέρεηα, ζε 24 ° C επί έμη ψξεο θαη ηειηθά 

ζηνπο 19 ° C. Σελ επφκελε κέξα γίλεηαη ζηα ηπξηά αιάηηζκα θαη ζηε ζπλέρεηα 

αθαηξνχληαη απφ ηα θαινχπηα θαη παξακέλνπλ έηζη ζε έλα δσκάηην αιαηηνχ γηα δχν 

εκέξεο. ηε ζπλέρεηα, ηα ηπξηά ηνπνζεηνχληαη ζε έλα δσκάηην ζηνπο 12 ° C γηα λα 

ηειεηνπνηεζεί, ζα αξρίζνπλ λα εκθαλίδνληαη κηα ιεχθε κνχρια ζηελ επηθάληα. Μεηά απφ 

κία εβδνκάδα, ηα ηπξηά ηνπνζεηνχληαη ζε άιιν ςπγείν ζε ζεξκνθξαζία 7 ° C γηα 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εβδνκάδεο γηα λα σξηκάζνπλ, ν ειάρηζηνο ρξφλνο σξίκαλζεο είλαη 4 

εβδνκάδεο αιιά γηα λα θζάζεη ζηελ πιήξε σξηκφηεηα ρξίδεηαη 7 θαη 9 εβδνκάδα.  Η 

πεξίνδνο παξαζθεπήο ηνπ Brie de Melun δηαξθεί ηξεηο κήλεο.  

Πεγμένο γάλα για ηςπί και γεύζε : Μαιαθή θαη θξεκψδεο, πνιχ απαιφ θίηξηλν φηαλ ην 

ηπξί είλαη ψξηκν, κε κηα σξαία γεχζε θαξπδηνχ.  

 

 Φλούδα : Oλνκάδεηαη «αλζηζκέλν (fleuri)» επεηδή είλαη θαιπκκέλν κε κηα ιεπηή ιεπθή 

κνχρια.  

 Εμθάνιζε : Μηα αθφκα δίζθν, πεξίπνπ 2,5 cm (1 ") πάρνπο, πσινχληαη παξαδνζηαθά 

ζπζθεπαδφκελα ζε κηα ςάζα.  

Θπεπηική αξία ανά 100 g : 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Lactos%25C3%25A9rum&prev=/search%3Fq%3DBrie%2Bde%2BMelun%26hl%3Del%26sa%3DG&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhiiLY6LvNeTGbo7v4n5cYXy7-AysQ
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 Αζβέζηην: 150 - 575 mg  

  Θεξκίδεο: 260 - 350  

 Τδαηάλζξαθεο: 0  

 Ληπίδηα: 20-26 g  

 Λίπνο: 45% ή πεξηζζφηεξν  

  Πξσηεΐλεο: 20-21 g  

 

2.3 ROQYEFORT  

χκθσλα κε ην κχζν, ν πξψηνο πνπ αλαθάιπςε 

ηα κπζηηθά ηνπ ξνθθφξ ήηαλ έλαο βνζθφο, 

εξσηεπκέλνο κε κηα βνζθνπνχια. Σελ αθνινχζεζε 

ζηνπο ιφθνπο ηνπ Aveyron, εγθαηαιείπνληαο καδί κε 

ηα δψα ηνπ ην θνιαηζηφ ηνπ, ςσκί θαη ηπξί, ζε κηα 

απφ ηηο ζπειηέο ηεο πεξηνρήο.  

ηαλ επέζηξεςε, έρνληαο ππνζηεί κηα εξσηηθή απνγνήηεπζε, ην γεχκα ηνπ είρε 

πιένλ κνπριηάζεη. κσο ζηελ πείλα ηνπ, δηαπίζησζε φηη ην απιφ θαηζηθίζην ηπξί ηνπ, 

ζην νπνίν είραλ πέζεη ζπφξνη απφ ην ςσκί, είρε κεηαηξαπεί ζε εμαίζην έδεζκα.  

Ίζσο πξφθεηηαη απιψο γηα έλα παξακχζη, αιιά ζίγνπξα θαηαδεηθλχεη ηελ 

παιαηφηεηα ηνπ ξνθθφξ. Η ζπκθσλία Acte de Cornus ην 1066 έδηλε ζηνπο κνλαρνχο ηνπ 

ηνπηθνχ αβαείνπ ηελ άδεηα γηα απνθιεηζηηθή παξαγσγή ξνθθφξ.  

Δίλαη ην πην γλσζηφ ηπξί απφ φια πνχ παξαζθεπάδνληαη απφ πξφβεην γάια. 

Πξσηνπαξαζθεπάζηεθε ζην ρσξηφ Roquefort ηεο πεξηνρήο Aveyron ηεο Γαιιίαο απφ ην 

φπνην έιαβε θαη ην φλνκά ηνπ. ήκεξα ή. παξαγσγή ηνπ έρεη επεθηαζεί ζε κεγάιε αθηίλα 

γχξσ απφ ην ρσξηφ απηφ θαζψο θαη ζε άιιεο πεξηθέξεηεο ηεο Γαιιίαο. Αξρηθά ην 

παξαζθεχαδαλ νη θηελνηξφθνη, νη νπνίνη έθεξλαλ ζηε ζπλέρεηα ηα ηπξηά ηνπο λα 

σξηκάζνπλ ζηηο ζπειηέο πνχ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Roquefort. ήκεξα πνιινί 

παξάγσγνη παξαδίδνπλ ην γάια ζε νξγαλσκέλα γαιαθηνθνκεία, φπνπ παξαζθεπάδνληαη 
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κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα ηα ηπξηά ηα φπνηα ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη ζηηο ζπειηέο γηα 

αιάηηζκα θαη σξίκαζε. Ή νλνκαζία ηνχ ηπξηνχ" απηνχ έρεη θαηνρπξσζεί κε λφκν ζηε 

Γαιιία απφ ην 1925 (Appellation d’ Origine Contrôlée) θαη έρεη αλαγλσξηζζεί απφ 35 

άιιεο ρψξεο. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Roquefort είλαη ή έληνλε πηθάληηθε γεχζε, νη θπαλφ-

πξάζηλεο θιέβεο κπθειηαθψλ πθψλ ηνπ Pénicillium roqueforti πνχ ππάξρνπλ ζηε κάδα 

ηνπ θαη ην ιεπθφ ρξψκα κεηαμχ ησλ θιεβψλ απηψλ. 

 

Ή ζύζηαζε ηος είναι:  

-  πγξαζία 39,5% oρη άλσ ηνλ 45% 

- ιίπνο 32,2% 

- ιίπνο επί μεξνχ, φρη ιηγφηεξν ηνχ 50% 

- πξσηεΐλε 21,1% 

- ηέθξα 6,1%  

- αιάηη 4,1% 

Η απφδνζε  ηνπ γάιαθηνο ζε ψξηκν ηπξί αλέξρεηαη ζε 20% πεξίπνπ, γηα ηελ 

πεξηνρή ηνχ Roquefort. Πιο ςυγκεκριμζνα, απαιτοφνται 12 λίτρα μθ παςτεριωμζνου γάλακτοσ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ ράτςασ προβατίνασ για τθν παραγωγι 2,8 κιλών ροκφόρ. Και επειδι κάκε 

πρόβατο παράγει μόνο μεταξφ 1,5-2 λίτρα γάλακτοσ τθν θμζρα, απαιτοφνται πολλζσ 

προβατίνεσ τθσ εν λόγω ράτςασ.  

Σν ηπξί απηφ είλαη ππνθίηξηλν, εχζξππην, ειαθξά πγξφ θαη δηάζηηθην απφ 

ραξαθηεξηζηηθή κπιε κνχρια, ηεο νπνίαο ν ζρεκαηηζκφο νθείιεηαη ζην κχθεηα 

Penicillium roqueforti. Έρεη μερσξηζηφ άξσκα θαη γεχζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

βνπηπξηθφ (βνπηαληθφ) νμχ. Έλα κέζν θεθάιη ξνθθφξ δπγίδεη κεηαμχ 2,5 θαη 3 θηιψλ, θαη 

έρεη πάρνο πεξίπνπ 10 εθαηνζηά. Κάζε θηιφ ηειηθνχ πξντφληνο απαηηεί 4,5 ιίηξα γάια, ην 

ξνθθφξ είλαη πινχζην ζε ιηπαξά, πξσηεΐλεο θαη αζβέζηην. 

ήκεξα, ππάξρνπλ κφιηο 7 παξαγσγνί πνπ δηθαηνχληαη λα νλνκάδνπλ ην ηπξί ηνπο 

ξνθθφξ, ελψ φινη νθείινπλ λα αγνξάδνπλ γάια απφ ζπγθεθξηκέλε ξάηζα πξνβαηίλαο ηεο 

πεξηνρήο, νλφκαηη la corne, ε νπνία έρεη κεγαιψζεη ζηα ζπγθεθξηκέλα βνζθνηφπηα, ζε 

κηα έθηαζε κφιηο 3 ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ. Οπφηε ε παξαγσγή είλαη εμ’ νξηζκνχ 

πεξηνξηζκέλε, αλεμαξηήησο δήηεζεο (ηελ νπνία θαιχπηεη ελ κέξεη ην δαλέδηθν blue 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%90%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF
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cheese, ην νπνίν, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ ακχεην δελ εκθαλίδεη κεγάιεο γεπζηηθέο δηαθνξέο 

κε ην αθξηβφ ξνθθφξ).  

Σπόπορ παπαζκεςήρ 

 

Σν ηπξί. απηφ, φπσο αλαθέξζεθε ήδε παξαπάλσ, παξαζθεπαδφηαλ παιαηφηεξα 

απφ ηνχο θηελνηξφθνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ Roquefort, κε ζπλήζε κέζα θαη ηερληθή πνχ 

δηακνξθψζεθε επί ηφπνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. ήκεξα ληα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο, ρξεζηκνπνηνχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζχγρξνλν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ 

θαη έρνπλ επηθέξεη νξηζκέλεο αιιαγέο ζηελ παξαδνζηαθή ηερλνινγία. Υαξαθηεξηζηηθφ 

είλαη φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα ηπξηά, κεηά ηελ 5ε ήκεξα απφ ηεο παξαζθεπέο ηνπο, 

κεηαθέξνληαη θαη σξηκάδνπλ ζηηο ζπειηέο ηεο πεξηνρήο ηνπ Roquefort θαηά νκνηφκνξθν 

ηξφπν, 

Γηα ηελ παξαζθεπή Roquefort κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ρξεζηκνπνηείηαη λσπφ 

πιήξεο πξφβεην γάια, Ή πήμε ηνχηνπ γίλεηαη ζηνπο 28-30°C, κε πνζφηεηα ππηηάο 

επαξθή λα επηθέξεη ηελ πήμε θαη λα δψζεη πήγκα έηνηκν γηα δηαίξεζε κεηά 1,5-2 ψξεο. 

Δπαθνινπζεί δηαίξεζε ηνπ ηπξνπήγκαηνο ζε θχβνπο αθκήο 1 cm, αθηλεζία γηα 10 min, 

ήπηα αλάδεπζε, αθηλεζία γηα 15 min, ήπηα αλάδεπζε θαη πάιη αθηλεζία γηα 10 min. ηε 

ζπλέρεηα αθαηξείηαη κεγαιχηεξε θαηά ην δπλαηφ πνζφηεηα ηπξνγάιαθηνο θαη 

κεηαθέξεηαη ην ηπξφπεγκα ζε δηάηξεηα θπιηλδξηθά θαινχπηα κε δηάκεηξν 25 cm, χςνο 

13 cm, θαη ρσξεηηθφηεηα 2,8 kg. πφξνη ηνπ κχθεηα Penicillium roqueforti ςεθάδνληαη 

3-4 θνξέο θαζψο ην ηπξφπεγκα ηνπνζεηείηαη ζε ζηξψζεηο ζηα θαινχπηα. Σν ηειεπηαίν 

δελ πηέδεηαη άιια αλαζηξέθεηαη πνιιέο θνξέο ηελ πξψηε εκέξα θαη 2-3 θνξέο ηηο 

επφκελεο 3-5 ήκεξεο. ηε ζπλέρεηα ηα ηπξηά αθαηξνχληαη απφ ηα θαινχπηα θαη 

κεηαθέξνληαη ζηηο ζπειηέο φπνπ αιαηίδνληαη θαη σξηκάδνπλ. Δθεί ή ζεξκνθξαζία δελ 

ππεξβαίλεη ηνχο 10°C ελψ ή ζρεηηθή πγξαζία θζάλεη ζην 95% φιν ην ρξφλν. Οη ζπλζήθεο 

απηέο επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνχ κχθεηα θαη ηελ σξίκαζε ησλ ηπξηψλ. 

Μεηά 5 ήκεξεο απφ ηεο παξαζθεπήο ηνπο ηα ηπξηά αιαηίδνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη 

αλά 2 γηα 3 ήκεξεο θαη ζηε ζπλέρεηα μαλά αιαηίδνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη αλά 2 ή 3 επί 

3-4 ήκεξεο -πεξίνδνο αιαηίζκαηνο κηα εβδνκάδα. 
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Σν αιάηηζκα πνχ γίλεηαη ζην Roquefort είλαη κάιινλ πνιχ θαη βνεζάεη ζηε 

βειηίσζε ηεο γεχζεσο ηνπ, ελψ παξάιιεια παξεκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ πνχ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο γινηψδνπο ζηξψκαηνο 

ζηελ επηθάλεηα ησλ ηπξηψλ θαη ζπληειεί έηζη ζηελ θαλνληθή σξίκαζε ηνπο. 

ηαλ νινθιεξσζεί ην αιάηηζκα, αλνίγνληαη 60 ή πεξηζζφηεξεο ηξχπεο ζε θάζε 

ηπξί, πνχ επηηξέπνπλ ζηνλ αέξα λα θζάζεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη επλνείηαη έηζη ή 

αλάπηπμε ηνπ Penicillium roqueforti. ηε ζπλέρεηα ηα ηπξηά ηνπνζεηνχληαη κε ηελ 

πεξηθέξεηα ζε ξάθηα πνχ βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο σξηκάλζεσο, φπνπ παξακέλνπλ 3-5 

κήλεο. ην δηάζηεκα απηφ ηα ηπξηά θαζαξίδνληαη θάζε 2-3 εβδνκάδεο κε μχζηκν θαη 

βνχξηζηζκα. ηαλ νινθιεξσζεί ή σξίκαζε, πιέλνληαη πξνζεθηηθά ζπζθεπάδνληαη ζε 

ιεπηφ θχιιν θαζζηηέξνπ ηνπνζεηνχληαη ζε θηβψηηα θαη απνζεθεχνληαη ζε ζεξκνθξαζία 

4°C. Καηά ηε δηάζεζή ηνπο ηα ηπξηά ζπζθεπάδνληαη εθ λένπ, νιφθιεξα ή θνκκέλα, ζε 

θχιιν αινπκηλίνπ θαη πιαζηηθφ επηθάιπκκα. 

Ή πεξηνρή ηνχ Roquefort έρεη έλα δίθηπν ζπειαίσλ πνχ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 

θαη κε ηελ επηθάλεηα ηεο γεο κε πνιπάξηζκεο ζήξαγγεο δηά κέζνπ ησλ νπνίσλ ππάξρεη 

έληνλε θπθινθνξία πγξνχ ςπρξνχ αέξα πνχ δηαηεξεί ηε ζεξκνθξαζία κάτω τον 10°C και 

τθ ςχετικι υγραςία 95% περίπου, ολόκλθρο το χρόνο. Τπάρχουν 11 χιλιόμετρα ςπθλαίων ςτα 

όποια εκατομμφρια τυριά μποροφν να αποκθκευκοφν και να ωριμάςουν. 

Κάζε ηπξί ηξππάηε γηα έιεγρν 3 θνξέο. Καηά ηελ παξάδνζε ζηα ζπήιαηα, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο σξηκάλζεσο γηα λα παξαθνινπζεζεί ή αλάπηπμε ηνχ κχθεηα θαη κεηά 3 

κήλεο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη παξά ην φηη ηα ηπξηά ηξππηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 

ηξεηο θνξέο, δελ αλαπηχζζνληαη άιινη κχθεηεο ή βαθηήξηα ζηηο ηξχπεο. Σνχην 

απνδίδεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο σξηκάλζεσο, ζηελ πςειή 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ηπξηνχ ζε αιάηη θαη ζηε βαθηεξηνζηαηηθή θαη κπθεηνζηαηηθή 

επίδξαζε ησλ κηθξνκνξηαθσλ ιηπαξψλ νμέσλ πνχ απειεπζεξψλνληαη θαηά ηελ σξίκαζε, 

επί ηεο αλεπηζχκεηεο ε μέλεο κηθξνρισξίδαο. 

Ή ζθφλε πνχ πεξηέρεη ηα ζπφξηα ηνπ Penicillium roqueforti εηνηκάδεηαη ζε εηδηθά 

εξγαζηήξηα πιελ φκσο είλαη δπλαηφ λα ιεθζεί θαη σο έμεο : Καξβέιηα θξέζθνπ ςσκηνχ 

εκβνιηάδνληαη κε θαζαξή θαιιηέξγεηα ηνχ κχθεηα. ηαλ φ ηειεπηαίνο αλαπηπρζεί ζε φιε 

ηε κάδα ηνχ ςσκηνχ, πξάγκα πνχ γίλεηαη ζπλήζσο 
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ζε 4-6 εβδνκάδεο, ην εζσηεξηθφ ζξπκκαηίδεηαη, μεξαίλεηαη, ηξίβεηαη, θνζθηλίδεηαη θαη 

απνζεθεχεηαη κέρξη ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ γηα ηπξνθφκεζε. Ή ζπλζήθεο πνχ 

δηαηεξείηαη ην ςσκί πξέπεη λα επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνχ κχθεηα. Δθείλεο ησλ ζπειαίσλ 

ηνχ Roquefort είλαη πνιχ θαιέο. 

 ήκεξα κε ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ παξαγσγψλ ηνχ Roquefort έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί κεγάια ζρεηηθά ηπξνθνκεία γεγνλφο πνχ επέβαιε νξηζκέλεο αιιαγέο 

ζηελ παξαδνζηαθή ηερλνινγία. Ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη ηπξνπαξαζθεπαζηέο γηα ην 

ζθνπφ απηφ, νπφηε εκβνιηάδεηαη ην γάια θαη φρη ην ηπξί κε ην κχθεηα. Δπίζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη παζηεξησκέλν αληί λσπνχ γάιαθηνο θαη σο εθ ηνχηνπ επηβάιιεηαη ή 

ρξήζε νμπγαιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ. 

 

 

2.4 BOURSIN  

Boursin είλαη έλα καιαθφ ηπξί πνπ έξρεηαη ζε 

κηα πνηθηιία γεχζεσλ, πνπ θπκαίλνληαη απφ ζθφξδν, 

βφηαλα έσο θαη  καχξν πηπέξη. Λφγσ ηεο νκαιήο θαη 

θξεκψδεο πθήο είλαη ηδαληθφ γηα επίζηξσζε ζε 

θξνθέηεο, ιαραληθά, ςσκί ή θέηεο ηνζη. Σν Boursin 

ζα πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη κε κέηξν, δεδνκέλνπ 

φηη πεξηέρεη νξηζκέλα ζπζηαηηθά πνπ κπνξεί λα είλαη 

επηβιαβήο γηα ηελ πγεία φηαλ θαηαλαιψλεηαη ζε κε 

κεγάιν βαζκφ . 

Ιζηοπία  

Boursin ηπξί δεκηνπξγήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Francois Boursin ην 1957 

ζηε Ννξκαλδία. Η έκπλεπζε γηα ην ηπξί Boursin ήηαλ έλα παξαδνζηαθφ γαιιηθφ πηάην 

ηνπ απινχ θξέζθνπ ηπξίνπ πνπ ζεξβίξεηαη κε έλα κείγκα απφ ςηινθνκκέλν βφηαλα θαη 

φηη άιιν νη θηινμελνχκελνη ζα κπνξνχζαλ λα δεηήζνπλ.  
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 Υαπακηεπιζηικά  

Boursin είλαη έλα ηπξί απφ γάια αγειάδαο  κε ππφιεπθν ή θηηξηλσπφ ρξψκα θαη 

κε απαιή ή θξεκψδε πθή. ηελ αξρηθή ηνπ εθδνρή ην ηπξί Boursin είρε γιπθηά γεχζε,  

αιιά ηψξα παξάγεηαη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο αικπξέο γεχζεηο, ρσξίο απηφ λα αλαηξεί ηε 

ραξαθηεξηζηηθή γεχζε ηνπ ηπξηνχ. ηαλ ζπζθεπάδεηαη γηα πψιεζε, ην ηπξί 

δηακνξθψλεηαη ζε θπιηλδξηθφ ζρήκα θαη ηπιίγεηαη ζε αινπκηλφραξην 

Πνιινί θαηαλαισηέο ζπγρένληαη απφ ηε δηάθξηζε κεηαμχ Boursin θαη Gournay. "ια ηα 

θπζηθά ηπξηά Gournay" είλαη απιά έλαο ηξφπνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο παθέηνπ ησλ 

ηπξηψλ πνπ είλαη απζεληηθά Boursin. Gournay ήηαλ ην φλνκα πνπ Φξαλζνπά Boursin 

έδσζε ζε έλα απφ ηα λέα ηπξί ηνπ, φηαλ ηνπ δήηεζαλ λα δειψζεη ηελ θαηαγσγή ηνπ 

ζηνπο ηεισλεηαθνχο ππαιιήινπο. Δάλ έλα παθέην Boursin δελ πεξηιακβάλεη ηελ «ια 

ηα θπζηθά ηπξηά Gournay" δηάθξηζε, ηφηε δελ είλαη αιήζεηα Boursin.  

Σύποι   

ήκεξα, ην Boursin είλαη δηαζέζηκν ζε πέληε γεχζεηο: θφξδν & βφηαλα, Πηπεξηά, 

Αζθαιψλην & ρνηλφπξαζν, Light & θφξδα βφηαλα, θαη ζθφξδν & ςεηή θφθθηλε 

πηπεξηά. Σν αξρηθφ Boursin θφξδν & βφηαλα γίλεηαη απιά απφ ην γάια, θξέκα 

γάιαθηνο, ην ζθφξδν, αιάηη, πηπέξη, κατληαλφ θαη ζρνηλφπξαζν θαη εμαθνινπζεί λα είλαη 

ην πην δεκνθηιέο απφ ηηο γεχζεηο Boursin. Boursin Light έρεη έλα δεκνθηιέο, 

εππξφζδεθηε πξνζζήθε ζηελ νηθνγέλεηα ηπξί Boursin, κε 78 ηνηο εθαηφ ιηγφηεξν ιίπνο 

θαη ην 64% ιηγφηεξεο ζεξκίδεο απφ ηηο θαλνληθέο εθδφζεηο.  

 Δςναμικό   

 Μία κεξίδα Boursin πεξηέρεη 120 ζεξκίδεο, 110 εθ ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαη απφ 

ην ιίπνο. Σν πςειφ πνζνζηφ ησλ ζεξκίδσλ απφ ην ιίπνο αληαλαθιά ην πςειφ πνζνζηφ 

ζε ζρέζε κε θξέκα γάιαθηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ηπξηνχ. Κάζε 

κεξίδα Boursin πεξηέρεη 13 g ιίπνπο, 2 g πξσηεΐλεο θαη ιηγφηεξν απφ 1 g πδαηάλζξαθεο. 

Σν Boursin, θαζψο θαη ηα πεξηζζφηεξα άιια ηπξηά, ζα πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη 

ζε κηθξέο πνζφηεηεο γηα λα απνθχγνπλ ηελ ππεξβνιηθή πξφζιεςε ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαξδηαθέο παζήζεηο. Σέηνηεο ζξεπηηθέο νπζίεο 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3DBoursin%2Binformations%26hl%3Del%26biw%3D1024%26bih%3D548%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.livestrong.com/body-fat-and-muscle/&usg=ALkJrhhY4ynXofJN04usQezuCC5AtTuMjQ
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πεξηιακβάλνπλ ιηπαξά, ηα θνξεζκέλα ιηπαξά, ρνιεζηεξφιε θαη λάηξην. Μία κεξίδα 

Boursin παξέρεη 8 g θνξεζκέλνπ ιίπνπο, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην 60% ησλ 

ζπλνιηθψλ ζεξκίδσλ. χκθσλα κε ην MedlinePlus, κηα ππεξεζία ηεο Ακεξηθαληθήο 

Δζληθή Ιαηξηθήο Βηβιηνζήθεο, ε πξφζιεςε απν θνξεζκέλα ιηπαξά δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ην 10% ησλ εκεξήζησλ ζεξκίδσλ. Μία κεξίδα Boursin παξέρεη επίζεο κηα 

κέηξηα πνζφηεηα λαηξίνπ θαη ρνιεζηεξφιεο 180 mg θαη 35 mg, αληίζηνηρα. 

Δλψ πνιιά ηπξηά είλαη κηα θαιή πεγή αζβεζηίνπ, Boursin πεξηέρεη κφλν έλα 

κηθξφ πνζφ. Μία κεξίδα Boursin παξέρεη κφλν ην 2% ηεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ 

αζβεζηίνπ. Η ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αζβέζηην είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη ζηελ πςειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε θξέκα ηνπ ηπξηνχ, ην νπνίν πεξηέρεη κηα κηθξφηεξε ζπγθέληξσζε ηνπ 

αζβεζηίνπ απφ ην γάια. Μηα κεξίδα Boursin Δπίζεο, πεξηιακβάλεη 6 ηνηο εθαηφ ηεο 

θαζεκεξηλήο αμίαο ηεο βηηακίλεο Α. 

Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ δηαηξνθηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ 

εηηθέηα ησλ ηξνθίκσλ είλαη ην κέγεζνο ηεο κεξίδαο. Αλ θαη έλα παθέην ηπξί Boursin 

είλαη αξθεηά κηθξφ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πεξηέρεη πέληε κεξίδεο. Κάζε κεξίδα Boursin 

είλαη κφλν 2 θνπηαιηέο ηεο ζνχπαο., Πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ δχζθνιν γηα πνιινχο 

λα απνθεπρζεί ε χπαξμε πνιιαπιψλ κεξίδσλ κε ηε κία. 

 

 

2.5 REBLOCHON  

 

Σν Reblochon είλαη έλα γαιιηθφ ηπξί απφ ηηο 

Άιπεηο πεξηνρή ηεο Haute-Savoie, αλαγλσξηζκέλν 

σο AOC.  

Σν Reblochon δεκηνπξγήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ  Thones  θαη ζηηο θνηιάδεο 

Αrly, ζηεο νξεηλέο πεξηνρέο ηνπ Aravis. Η Thones παξακέλεη ην θέληξν ηεο παξαγσγήο 

Reblochon. Σπξηά πνπ εμαθνινπζνχλ λα γίλνληαη ζην ηνπηθφ ζπλεηαηξηζκψλ. Σν 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&tl=el&u=http://en.wikipedia.org/wiki/France&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhtftcBLxWsXyxVMB7j9vjfyIIt0g
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Reblochon παξάγεηαη θαη ζε ηηαιηθέο πεξηνρέο ησλ Άιπεσλ αιιά κε δηαθνξεηηθέο 

νλνκαζίεο  νπφο Rebruchon θαη Reblò Alpino κε απνηέιεζκα ηα ηπξηά απηά λα έρνπλ 

κείσζε πσιήζεσλ  ησλ πνζνηήησλ. 

Ιζηοπία  

Σν Reblochon πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε «reblocher», ε νπνία, φηαλ 

θπξηνιεθηηθά κεηαθξάδεηαη, ζεκαίλεη «λα ηζηκπήζεηε καζηφ κηαο αγειάδαο θαη πάιη». 

Αλ θαη γξαθηθφ, απηφ αλαθέξεηαη ζηελ πξαθηηθή ηεο δηεμαγσγήο ηεο πξψηεο άκειμεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 14νπ αηψλα, νη γαηνθηήκνλεο ζα θνξνινγνχλ ηνπο γεσξγνχο ησλ 

νξεηλψλ πεξηνρψλ αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ηνπ γάιαθηνο πνπ παξάγεηαη απφ ηα 

θνπάδηα ηνπο. Οη αγξφηεο επνκέλσο δελ δήισλαλ ηελ πξαγκαηηθή πνζφηεηα ηνπ 

γάιαθηνο πνπ έπαηξλαλ απφ ηηο αγειάδεο. Σν πεξίζζην γάια πνπ απφκελε ήηαλ 

πεξηζζφηεξν θαη θαιχηεξν θαη ην ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα θάλνπλ ηα δηθά ηνπο ηπξηά.  

Σν δέθαην έθην αηψλα ην ηπξί έγηλε γλσζηφ σο «cheeses of devotion» 

(ιαηξεπηηθφ ηπξί), δηφηη πξνζθέξζεθε ζηνπο κνλαρνχο ηεο θνηιάδαο ηνπ Thones  απφ 

ηνπο γεσξγνχο, ζε αληάιιαγκα ηεο επινγίαο ησλ ζπηηηψλ. Σπξί Reblochon απφ λσπφ 

γάια δελ είλαη πιένλ δηαζέζηκν ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ιφγσ ηεο πξφζθαηεο 

απαίηεζεο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ παζηεξίσζε ηνπ γάιαθηνο γηα ηα καιαθά θαη 

εκίζθιεξα ηπξηά. 

Υαπακηεπιζηικά  

Reblochon παξαζθεπάδεηαη απφ αγειαδηλφ λσπφ γάια. Οη αγειάδεο ησλ θπιψλ 

πνπ είλαη θαιχηεξα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ γάιαθηνο πνπ απαηηείηαη γηα ην ηπξί απηφ είλαη 

ε abondance , Tarentaise θαη Montbéliarde. Παξάγεηαη απφ ην δεχηεξν άξκεγκα ηεο 

εκέξαο, απηφ ην ηπξί ερεη 14 εθαηνζηά κήθνο θαη 3-4 εθ πάρνο, έρεη έλα καιαθφ θέληξν 

κε θξνχζηα πνπ πιέλεηαη θαη δπγίδεη θαηά κέζν φξν ησλ 450γξ, πεξηεθηηθφηεηα ζε 

ιηπαξέο νπζίεο ηνπιάρηζηνλ 45%. Η δηαδηθαζία παξαγσγήο πεξηιακβάλεη ηελ πξνζζήθε 

ππηηάο εληφο 24 σξψλ απφ ηελ ηειεπηαία άξκεγκα θαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ γάιαθηνο 

ζηνλ ηφπν ηεο παξαγσγήο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά ην άξκεγκα. Η θπζηθή ηνπ 
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δέξκαηνο πνηθίιιεη απφ θίηξηλν έσο πνξηνθαιί θαη ζπλήζσο έρεη έλα ειαθξχ πεξίβιεκα 

ιεπθήο κνχριαο. Ωο απφδεημε ηεο ηδηφηεηάο ηεο σξηκάδεη ζε έλα επάεξν θειάξη θαη ε 

θξνχζηα ηνπ ηπξηνχ απηνχ θαιχπηεηαη κε κηα ιεπηή ιεπθή κνχρια. Η βέιηηζηε πεξίνδνο 

γηα λα απνιαχζεηε ην ηπξί απηφ είλαη κεηαμχ Μαΐνπ θαη επηεκβξίνπ κεηά ηελ ειηθία έμη 

έσο νθηψ εβδνκάδεο. Δίλαη επίζεο εμαηξεηηθή απφ ην Γεθέκβξην έσο ηνλ Μάξηην.  

 

2.6 MUNSTER  

Σν Gerome Munster φπσο είλαη 

αλαγλσξηζκέλν ζηελ Γάιιηα είλαη έλα  εκηζθιεξν 

ηπξη πνπ γηλεηαη απφ πιεξεο αγειαδηλν γαια. 

Μνηαδεη κε ην Βrik αιια δηαθεξνπλ ζην φηη ερεη 

ιηγφηεξε κηθξνβηαθή αλάπηπμε ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα κίθξν βάζκν σξηκάζεσο. 

Σν Munster παξάγεηαη θαη ζηελ Γεξκαληα αιια 

είλαη πην κηθξνηεξν ζην κέγεζνο απφ ην Γαιιηθφ.  

Σν νλνκα  Munster κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηελ κηθξή πφιε ηνπ Munster , απφ κνλέο 

θαη κνλαζηήξηα ησλ Βνδ, ην ηπξί απηφ ζπληεξείηαη θαη σξηκάδεη ζε θειάξηα ησλ 

κνλάρσλ. Μπνξεί επίζεο λα αλαθέξεηαη ζηε ιαηηληθή ιέμε  κνλαζηήξη , monasterium.   

 

Ιζηοπία ηος ηςπιού  

Απηφ ην ηπξί είλαη κηα θιεξνλνκηά ηεο Admodiation , κηαο πεξηνρήο κεγάιεο 

αλνηθηήο γεο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ Βνδ, πνπ νλνκάδεηαη "Les 

Chaumes" ή "Les grandes Chaumes" (comitatus calvomontensis). Calvomontensis είλαη ε 

ιαηηληθή ιέμε πνπ πεξηγξάθεη βνπλψλ ρσξίο μχια.  

Απφ ην 1371 ελδερνκέλσο, ζην παξειζφλ, ηα εδάθε απηά είραλ θαηαιεθζεί απφ αγέιεο 

βννεηδψλ πνπ νδεγεζήθαλ απφ ηνπο άλδξεο πνπ νλνκαδφληνπζαλ "marcaires". Σα 
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θνπάδηα βνζθνχζαλ κεηαμχ Μαΐνπ θαη επηεκβξίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θενπδαξρίαο 

πνιιέο θνξέο ηα εκπνξεχκαηα, ηα δψα, ηα δηθαηψκαηα ησλ βνζθνηφπσλ θαη ησλ 

βννεηδψλ αλήθαλ ζηνλ θενπδάξρε.  

Απηφο ν πιεζπζκφο ζην βνπλφ πιήξσλε ηηο νθεηιέο ηνπο, ζηνπο αξηζηνθξάηεο κε 

ηπξί βάδα απφ βνχηπξν θι. Καηά ηνλ έβδνκν αηψλα, απηή ε εμαθάληζε παξάδνζε ήηαλ 

πάληα ζεβαζηή ζε δχν εηδηθνχο ρψξνπο, Gérardmer γηα ηα δπηηθά θαη ζηε Λσξξαίλε 

κέξνο ηεο θχξηαο ζεηξάο θαη Munster γηα ηελ αλαηνιηθή θαη αιζαηηθψλ πεξηνρψλ. Δμ νπ 

θαη ηα δχν νλφκαηα ηνπ ηπξηνχ απηνχ, Gérômé θαη Munster. 

Η παπαγωγή  

  Απηφ ην ηπξί πξνζηαηεχεηαη απφ Appellation d'Origine Contrôlée (AOC). Απηφ 

ηνπνζεηεί ηελ πηζηνπνίεζε ππφ ηνλ έιεγρν ησλ βαζηθψλ βεκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο 

ηπξηνχ. Οη παξαγσγνί ππνρξενχληαη λα ειέγρνπλ κε απζηεξφηεηα:  

Μηα πεξηνρή παξαγσγήο γάιαθηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

λνκνχ ηεο Vosges, έλα κεγάιν κέξνο νξεηλή ή κπξνζηά απφ ηελ πεξηνρή ηεο Αιζαηίαο, 

δηακεξίζκαηα Haut-Rhin θαη ηνπ Κάησ Ρήλνπ, ζε θάπνηεο θνηλφηεηεο ζην δηακέξηζκα 

Haute-Saone θαζψο θαη Belfort Δπηθξάηεηα, θαληφληα ησλ δηακεξηζκάησλ Moselle θαη 

Meurthe-et-Moselle.  

Σν ηπξί απηφ παξαζθεπάδεηαη ζπλήζσο ζε νηθνγελεηαθήο κνξθήο ηπξνθνκεία, κε 

απιφ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Υξεζηκνπνηείηαη πιήξεο αγειαδηλφ γάια θαιήο 

πνηφηεηαο, ε πήμε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη κε ππηηά εκπνξίνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο πξνζηεζεί 

ζε απηφ 1% νμπγαιαθηηθή θαιιηέξγεηα θαη κηθξή πνζφηεηα αλλάην γηα ηελ ηππνπνίεζε 

ηνπ ρξψκαηνο ησλ ηπξηψλ. Η πνζφηεηα ηεο ππηηάο ξπζκίδεηαη ψζηε ην ηπξφπεγκα πνπ 

δεκηνπξγείηαη λα είλαη έηνηκν γηα δηαίξεζε κεηά απφ 1-2 ψξεο.  

Η δηαίξεζε γίλεηαη ζε ηεκάρηα κεγέζνπο 1 cm πεξίπνπ, ηα φπνηα αθήλνληαη ζην 

ηπξφγαια ρσξίο αλάδεπζε ή ζέξκαλζε γηα 30 min θαη ζηε ζπλερεία κεηαθέξνληαη ζε 

δηάηξεηα κεηαιιηθά θαινχπηα, πνπ είλαη εζσηεξηθά επελδπκέλα κε χθαζκα.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&tl=el&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Feudal&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhh18NGl6V_BLaMWS-XDuHa57wtJA
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Η ζηξάγγηζε γίλεηαη κε αλαζηξνθή ησλ θαινππηψλ πνιιέο θνξέο ηελ πξψηε 

εκέξα, ρσξίο πίεζε. Σε δεχηεξε ή ηξίηε εκέξα γίλεηαη μεξφ αιάηηζκα ζηα ηπξηά, ηα 

φπνηα δηαηεξνχληαη ζπλήζσο ζηα θαινχπηα γηα λα κελ αιινησζεί ην ζρήκα ηνπο.  

Μεηά ην αιάηηζκα κεηαθέξνληαη ζε ζάιακν κε πςειή ζρεηηθή πγξαζία- άλσ ηνπ 

90% θαη ζεξκνθξαζία 10-12°C, φπνπ αθήλνληαη λα σξηκάζνπλ γηα 1-2 κήλεο. Καηά ην 

δηάζηεκα απηφ αλαζηξέθνληαη θαη θαζαξίδνληαη κε άικε ηνπιάρηζηνλ δπν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα. Σα ψξηκα ηπξηά έρνπλ θνθθηλσπφ ρξψκα ζηελ επηθάλεηα, πνπ νθείιεηαη ζην 

γινηψδεο ζηξψκα πνπ ππάξρεη ζε απηήλ θαη δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ Bact. 

linens. Μεηά ηελ σξίκαλζε ηα ηπξηά ηπιίγνληαη ζε αδηάβξνρν ραξηί, ηνπνζεηνχληαη ζε 

θηβψηηα θαη πξνσζνχληαη ζηελ αγνξά. 

Έρεη ηππηθή κνξθή ησλ επίπεδσλ θπιίλδξσλ, αιιά ζρεδφλ κε δχν θνηλέο 

δηαζηάζεηο: κηθξέο gérômé munster ηεο δηακέηξνπ 7-12 cm, κεγάιεο Gérômé Munster ή 

Munster 13-19 δηακέηξνπ ζε cm.  

  Σπξί affinage  

Δίλαη ηπξηά πνπ έρνπλ σξηκάζεη ζε πγξά θειάξηα γηα πεξίνδν πέληε εβδνκάδσλ 

γηα ηα κηθξά ζρήκαηα (300 g) θαη 2 έσο 3 κήλεο γηα ηηο κεγάιεο, (1500 g). Καηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ην δέξκα πιέλεηαη κε αιάηη. Η πξνζηηζέκελε πγξαζία 

βνεζά ηελ αλάπηπμε ησλ βαθηεξίσλ πνπ δίλεη ζην ηπξί ηδηαίηεξε γεχζε θαη ρξψκα.  

Ο πνηνηηθφο έιεγρνο, ηδίσο θαηά ηελ απνζήθεπζε, ζπζθεπαζία θαη κε ηελ 

πξνζθφιιεζε (νλνκάδεηαη etiquetage). Απηφ ην ζηξνγγπιφ ηπξί κε πγξαζία έσο 46%, 

ιίπνο 28-29% πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά 45% επί μεξνχ, 1,8-2% αιάηη, έρεη δηάκεηξν 

κεηαμχ 12 θαη 20 cm θαη πάρνο κεηαμχ 3 θαη 5 cm. Καλνληθά πσιείηαη ζε ςάζα, αιιά 

θαηά ηελ εμαγσγή κπνξεί λα είλαη ηπιηγκέλν ζε ζεινθάλ ή δηαθαλέο πιαζηηθφ. Σν ηπξί 

ζα πξέπεη λα έρεη έλα ιείν θαη ιακπεξφ  πνξηνθαιί ρξψκα ή ηνπ δέξκαηνο, κε εκθαλή ε 

πγξαζία ζε απηφ, έλα εκηκαιαθφ ζψκα, κηα πνιχ ηζρπξή θαη δηεηζδπηηθή νζκή, θαη κηα 

πνιχ έληνλε γεχζε.  
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Μηα επαγγεικαηηθή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηεπαγγεικαηηθφ πλδηθάην 

Σπξηψλ ηεο πεξηνρήο  γηα ην ηπξί Munster επνπηεχεη φια ηα πξνεγνχκελα βήκαηα. Σν 

1982, 8027 ηφλνη παξάρζεθαλ, θαη κφλν ην 10% εμάγεηαη.  

 

2.7 PONT-I’EVEQUE 

Pont l'Evêque, έλαο απφ ηα αξραία ηπξηά ηνπ 

θφζκνπ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Ννξκαλδία πνπ 

παξάγεηαη αθφκε. Πήξε ην φλνκα ηνπ ρσξηνχ, ζηε 

Ννξκαλδία, φπνπ παξάγεηαη. Pont l'Evêque είλαη έλα 

κηθξφ ηπξί κε ηεηξάγσλν ζρήκα, απαιφ θίηξηλν 

ρξψκα ζην εζσηεξηθφ θαη κε ιεπθφ-πνξηνθαιί 

θινχδα απφ έμσ.  

Σν ηπξί  έρεη ηεηξάγσλν ζρήκα ζπλήζσο γχξσ ζηα 10 εθαηνζηά πιαηεία θαη γχξσ 

απφ 3 εθαηνζηά πςειφ, βάξνπο 400g. Η θεληξηθή pâte (πάζηα) έρεη απαιφ, θξεκψδεο, 

θίηξηλν ρξψκα κε ιεία ιεπηή πθή θαη πηθάληηθν άξσκα.  Πεξηβάιιεηαη απφ κηα θξνχζηα 

ιεπθνχ ρξψκαηνο  κε κηα απαιή πνξηνθαιί-θαθέ απφρξσζε πνπ πιέλεηαη. Σν ζχλνιν 

είλαη καιαθά φηαλ πηέδεηαη αιιά ζηεξείηαη ειαζηηθφηεηαο. Η έληνλε κπξσδηά ηνπ ζα 

κπνξνχζε λα δείμεη έλα ηζρπξφ ηπξί, αιιά απηφ δελ ηζρχεη γηαηί είλαη έλα θξνπηψδεο, 

ιεπηφ, θαη εθιεπηπζκέλν ηπξί, θαη πάληα κεγάιεο εθηίκεζεο απφ ηνπο ιάηξεηο ηνπ ηπξηνχ 

γηα ηελ θξεκψδε πθή ηνπ. Pont l'Evêque είλαη θαιχηεξα φηαλ ηξψγνληαη ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ. Απνιαχζηε ην απιφ κε θάπνηα ηξαγαλφ ςσκί κε πξνδχκη, ή κε απνμεξακέλα 

θξνχηα, φπσο ζχθα ή θνπληνχθηα. Γεληθά θαηαηάζζεηαη καδί κε ην Brie , ην Camembert  

θαη ην ξνθθφξ σο έλα απφ ηα πην δεκνθηιή ηπξηά ηεο Γαιιίαο.  

Ιζηοπία  

Σν ηπξί παξάγεηαη ζηε Ννξκαλδία, ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ 12ν αηψλα. χκθσλα κε 

ην ζξχιν παξαζθεπάζηεθε  γηα πξψηε θνξά ζε κηα κνλή ηεο Ννξκαλδίαο. ε έλα 
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ρεηξφγξαθν γξάθεη φηη έλα γεχκα πξέπεη πάληα λα ηειεηψλεη κε θάπνηα "angelot", ην 

φλνκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ηπξί εθείλε ηελ επνρή.  

Σν ηπξί έγηλε δεκνθηιέο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα απφ ηνλ 16ν αηψλα θαη κεηά, 

νπφηε θαη έιαβε ην φλνκα ηνπ ρσξηνχ γχξσ απφ ην νπνίν ήηαλ επηθεληξσκέλε ε 

παξαγσγή ηνπ.  

 Παπαζκεςή  

Σν γάια ζεξκαίλεηαη (πνηέ πάλσ απφ 104 ° F) θαη ε ππηηά πξνζηίζεηαη γηα λα 

πήμεη ην γάια. Σν ηπξφπεγκα θφβεηαη θαη αλαδεχεηαη γηα λα απνκαθξχλνπκε ην 

ηπξφγαιν. ηε ζπλέρεηα θνξκάξεηαη θαη ηνπνζεηείηε γηα λα σξηκάζεη, ζε έλα "θαπηφ" 

δσκάηην (71,5 ° F) θαη ζπρλά ην αλαπνδνγπξίδνπλ. Μφιηο ν νξφο γάιαθηνο ζηξαγγηζηεί 

ην ηπξί ηνπνζεηείηαη ζε έλα "ςπρξφ" ρψξν γηα πέληε εκέξεο θαη επηηα αθνινπζεη  

αιάηηζκα, πιέλεηαη θαη βνπξηζίδεηαη πνιιέο θνξέο. Pont l'Evêque είλαη έλα καιαθφ ηπξί, 

θηηαγκέλν πεγκέλν γάια γηα ηπξί κε αλαγθαζηηθή απνζηξάγγηζεο. Ωο κέξνο ηεο 

νλνκαζίαο ΠΟΠ, ζηα εξγαζηήξηα φπνπ παξάγεηαη ην Pont l'Evêque γίλνληαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ειέγρνη πνηφηεηαο. Σα ηπξηά πνπ δνθηκάδνληαη απφ 

εκπεηξνγλψκνλεο, βαζκνινγνχληαη βάζεη ζρήκα, εκθάληζε, ην είδνο θαη ηε γεχζε. 

Σν Pont-l'Eveque αλαγλσξίζηεθε σο Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) ηπξί 

αξρηθά ζηηο 30 Απγνχζηνπ ηνπ 1972 θαη πιήξσο ην 1976 . Η παξαγσγή νξίδεηαη θαη 

πξνζηαηεχεηαη κε δηάηαγκα ηεο 29εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 1986.  

Σν AOC πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο πεξηνξηζκνχο:  

 Σν γάια πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηελ ειεγρφκελε πεξηνρή γχξσ απφ ην ρσξηφ 

ηνπ Pont-l 'Eveque, πνπ επεθηείλεη ζηα δηακεξίζκαηα ηνπ Calvados , Eure , 

Manche , Mayenne , Orne θαη Seine-Maritime .  

 Σν πεγκέλν γάια γηα ηπξί πξέπεη λα είλαη δηαδνρηθά δηαηξεκέλν, λα έρεη  δπκσζεί 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνζηξαγγίδεηαη.  

  Σα ηπξηά πξέπεη λα πιέλνληαη.  

 Σα πξνθχπηνληα ηπξηά πξέπεη λα έρνπλ έλα απφ ηα ηξία κεγέζε:  
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1)Petit (κηθξφ) - δηάκεηξνο πεξίπνπ 85-95 mm 

2)Demi (κέζν) - δηάκεηξνο πεξίπνπ 105-115 mm 

3)Grand      (κεγάιν)            -          δηάκεηξνο           πεξίπνπ        190 -210       mm 

Η σξίκαζε δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ δχν εβδνκάδεο κεηά ηελ παξαγσγή, αλ θαη ηα 

πεξηζζφηεξα ηπξηά κέλνπλ γηα πεξηζζφηεξν απφ έμη εβδνκάδεο.  

Σν ηπξί έρεη πεξίπνπ 45% ιίπνο σο πνζνζηφ ζε μεξή χιε θαη παξαζθεπάδεηαη 

φιν ην ρξφλν. Καλνληζκνί επηηξέπνπλ ζήκεξα ηφζν ην παζηεξησκέλν γάια.  

Η εηήζηα παξαγσγή είλαη πεξίπνπ 3.500 ηφλνη, εθ ησλ νπνίσλ ε πιεηνςεθία 

απνηειείηαη απφ δχν κεγάινπο παξαγσγνχο. Μφλν ην 2% ηεο παξαγσγήο θαηαηάζζεηαη 

σο fermier. Οη πην γλσζηνί θαηαζθεπαζηέο είλαη Bisson fils et, Lanquetôt, Lepeudry, θαη 

Levasseur.  

 

2.8 EPOISSES DE BOURGOGNE 

Epoisses de Bourgogne είλαη έλα ηπξί πνπ 

παξάγεηαη ζην ρσξηφ Epoisses βξίζθεηαη ζην δήκν 

ηεο Côte-d'Or , έλα δηακέξηζκα ηεο Γαιιίαο. 

Βξίζθεηαη πεξίπνπ ζηα κηζά ηνπ δξφκνπ κεηαμχ 

Νηηδφλ θαη Οζέξ .  

Αλαθέξνληαη ζπλήζσο σο Epoisses, είλαη έλα κε παζηεξησκέλν  αγειαδηλφ γάια 

ηπξί. Δίλαη θπθιηθή κε δηάκεηξν πεξίπνπ 10 ή 18 εθαηνζηά, κε κηα δηαθξηηηθή απαιή 

πνξηνθαιί ή θφθθηλε ρξψκα θξνχζηα. Γηαηίζεηαη ζε θπθιηθά μχιηλα θνπηηά, θαη 

ηαηξηάδεη θαιχηεξα κε έλα θαιφ θφθθηλν θξαζί. Ο Ναπνιέσλ ήηαλ νπαδφο ηνπ ηπξηνχ. Η 

νζκή είλαη ηφζν ηζρπξή πνπ αλαθέξεηαη φηη έρεη απαγνξεπζεί απφ ηα γαιιηθά κέζα 

καδηθήο κεηαθνξάο. 

Ιζηοπία  
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Καηά ηελ έλαξμε ηνπ δέθαηνπ έθηνπ αηψλα, ζχκθσλα κε ηελ πξνθνξηθή 

παξάδνζε, ε παξαγσγή ηνπ ηπξηνχ άξρηζε ζε έλα  ζπίηη ζηελ θνηλφηεηα θηλζηεξηαλψλ 

κνλαρψλ ζην L'Abbaye de Citeaux.  Γηαθφζηα ρξφληα αξγφηεξα, ε θνηλφηεηα άθεζε 

ζηνπο ηνπηθνχο αγξφηεο ηε ζπληαγή θαη αλαπηχρζεθε θαηά ηνλ επφκελν αηψλα. Αλ θαη 

δεκνθηιήο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, κε πάλσ απφ 300 γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο 

παξαγσγήο ηνπ ηπξηνχ, ε παξαγσγή ζηακάηεζε κέρξη ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ .  

Σν 1956, ε Μ. Berthaut αλαβίσζε ηελ παξάδνζε θαη ζήκεξα είλαη ππεχζπλε γηα 

ηελ θαηαζθεπή φισλ ησλ fermier Epoisses, αλ θαη αξθεηά άιια ηπξνθνκεία 

παξαζθεπάδνπλ  ην ηπξί.  

Παπαζκεςή  

 Καηά ην πξψην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ην γάια ζεξκαίλεηαη ζε πεξίπνπ 30 ° C. 

Η πήμε δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 16 ψξεο. Σν εχζξαπζην ηπξφπεγκα απνζηξαγγίδεηαη ζε 

θαινχπηα θαη ν νξφο γάιαθηνο απνκαθξχλεηαη. Πεξίπνπ 48 ψξεο αξγφηεξα ηα ηπξηά 

εμάγνληαη, αιαηηζκέλα, θαη ηνπνζεηνχληαη ζηα ξάθηα γηα λα ζηεγλψζνπλ.  

Μεηά ηελ μήξαλζή ηνπ γίλεηαη ε κεηαθφκηζε ζην θειάξηα γηα λα σξηκάζεη. 

Ξεπιέλεηαη έσο ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ζε έλα κείγκα λεξνχ θαη ζηέκθπισλ , θαζψο 

θαη ηξίςηκν κε ην ρέξη γηα ηε δηάδνζε ησλ βαθηεξίσλ νκνηφκνξθα πάλσ ζηελ επηθάλεηα. 

Η καγηά θαη ε δχκσζε  παξάγνπλ ην δηαθξηηηθφ πνξηνθαιί-θφθθηλν εμσηεξηθφ, θαζψο 

αλαπηχζζεηαη ζε δηάζηεκα πεξίπνπ έμη εβδνκάδσλ.  

Σν 1991, ην ηπξί θαηαρσξήζεθε ζην AOC  ην νπνίν αλαθέξεη φηη ε παξαγσγή πξέπεη 

λα αθνινπζεί ηνπο εμήο θαλφλεο:  

 ην γάια ε  πήμε  πξέπεη λα εθηειείηαη  απφ γαιαθηηθφ νμχ θαη λα ζπλερίδεη γηα 

16 ψξεο.  

 Σν πεγκέλν γάια γηα ηπξί πξέπεη λα θφβεηαη  αληί λα ζπάεη.  

 Μεηά ηελ απνζηξάγγηζε, κφλν μεξφ αιάηη κπνξεί  λα ρξεζηκνπνηεζεί. 
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                           Διαθοπέρ θωηογπαθίερ από ηςπιά  

1   2   3      

4  5   6   

7  8  

 

1) CAMEMBERT 2) BRIE DE MEAUX 3) ROQUEFORT 

4)BOURSIN 5) REBLOCHON 6)MUNSTER 7) PONT-

I’EVEQUE 8) EPOISSES DE BOURGOGNE 
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