
Τυρί – ένας µπαλαντέρ στο τραπέζι 
της Κατερίνας Νικολακούλη 
 

Ο Σαρλ Ντε Γκολ είχε πει κάποτε πως είναι αδύνατον να κυβερνήσει κανείς µια χώρα µε 
365 διαφορετικά είδη τυριού. Στην πραγµατικότητα τα τυριά στην Γαλλία, ξεπερνούν τα 

1000. 
Στην Ελλάδα, η φέτα πάει µε όλα. Οι ιταλοί χρησιµοποιούν τον όρο «επιτραπέζιο τυρί», 

γιατί τα τυριά απλώνονται στο τραπέζι του σπιτιού για να µπορεί ο καθένας να παίρνει ένα 
κοµµάτι, όποτε θέλει. 

Αν το τυρί δεν είναι µπαλαντέρ, τότε τι είναι;  

 

Το να προσπαθείς να γράψεις ένα άρθρο για το τυρί µέσα σε δύο- τρεις σελίδες περιοδικού, είναι σαν να τρως 
παγωτό µε το πηρούνι. Θα το καταφέρεις στο τέλος, αλλά δε θα το ευχαριστηθείς! Από την ιστορία του µέχρι την 
χρήση του στις εθνικές κουζίνες κάθε λαού, το τυρί αποτελεί το αγαπηµένο υλικό κάθε σεφ και το πιο εύχρηστο θα 
συµπλήρωνα εγώ. Ακριβώς έτσι όπως το αναφέρω, είναι ένας µπαλαντέρ στο τραπέζι κάθε εστιατορίου. Το τυρί, 
κίτρινο ή λευκό, µαλακό ή σκληρό, αλµυρό ή γλυκό, ελληνικό ή ξένο, χρησιµοποιείται σε κάθε εθνική κουζίνα. 
Ανάλογα µε τα υπόλοιπα υλικά που θα χρησιµοποιήσεις, φτιάχνεις υπέροχους συνδυασµούς γεύσεων σε ορεκτικά, 
κύρια πιάτα, ακόµη και επιδόρπια.  

Η ιστορία του τυριού χάνεται στα βάθη του χρόνου, από τότε που ο άνθρωπος εξηµέρωσε κάποια θηλαστικά και στη 
συνέχεια αναπτύχθηκε η κτηνοτροφία.  

Η παλαιότερη καταγραφή του αρµέγµατος και πιθανόν της διαδικασίας παρασκευής του τυριού βρέθηκε στις 
τοιχογραφίες σε κάποια σπηλιά στη Λιβυκή έρηµο, γύρω στο 5000 π.Χ. Ίχνη τυριών έχουν βρεθεί σε αιγυπτιακούς 
τάφους από το 3000 π.Χ. Στην προϊστορική Ελλάδα, ο Όµηρος περιγράφει τον Κύκλωπα και τα τυράκια του, όπως 
και την Κίρκη, η οποία σέρβιρε τυρί στον Οδυσσέα. Από την κλασική εποχή και µετά και για τους έλληνες και για 
τους ρωµαίους, το τυρί ήταν µια από τις βασικότερες τροφές. Μέχρι και σήµερα, η κατά κεφαλήν κατανάλωση 
τυριού στην Ελλάδα ξεπερνά και αυτήν ακόµη της Γαλλίας. Ακόµη και στο πρωινό τους, οι έλληνες απολαµβάνουν 
πλέον διάφορα ηµίσκληρα τυριά ή µπολ γεµάτα φρέσκα φρούτα, κρεµώδες γιαούρτι και άγριο µέλι. Στα κύρια 



γεύµατα, το τυρί κυριαρχεί παντού, από την χωριάτικη σαλάτα µέχρι τις πίτες, τα µαγειρευτά λαχανικά, τις 
µακαρονάδες και τα κρεατικά. Και ακόµη πιο πρόσφατα, η χρήση του στα γλυκά είναι επιτακτική για λόγους 
σωστής διατροφής, αλλά και «savoir faire» στην σύγχρονη γαστρονοµικη σκηνή.  

Αν και το οποιοδήποτε τυρί φτιάχνεται από γάλα, η ποικιλία και οι διαφορές είναι αµέτρητες. Η γεύση ενός τυριού 
µπορεί να χαρακτηριστεί σχεδόν ανύπαρκτη και ήπια, µέχρι και πολύ πικάντικη. Η υφή επίσης καλύπτει µια 
τεράστια γκάµα, από υγρά τυριά (όπως το ώριµο γαλλικό brie), µέχρι σκληρά και στεγνά τυριά για τρίψιµο 
(µυζήθρα, παρµεζάνα). Επίσης, η λιπαρότητα διαφέρει τροµερά από τυρί σε τυρί (1-75% λιπαρά) 

Τα ελληνικά τυριά 
Εκείνο που χαρακτηρίζει τα παραδοσιακά τυριά της Ελλάδος είναι η υψηλή τους ποιότητα και τα πρωτότυπα 
χαρακτηριστικά τους, στα οποία οφείλουν και την καλή τους φήµη. Για την παρασκευή των τυριών αυτών 
χρησιµοποιείται, σχεδόν αποκλειστικά πρόβειο και γίδινο γάλα, τα οποία διαφέρουν σηµαντικά στη σύσταση και 
στα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά από το αγελαδινό. Οι ιδιόρρυθµες εδαφοκλιµατικές συνθήκες της χώρας, 
οι εκτρεφόµενες φυλές προβάτων, η µεγάλη ποικιλία των ενδηµικών φυτών της, οι συνθήκες παραγωγής και 
επεξεργασίας του γάλακτος σε συνδυασµό µε τη µακρόχρονη εµπειρία των ελλήνων τυροκόµων στην αξιοποίηση 
αιγοπρόβειου γάλακτος είναι παράγοντες που επηρεάζουν και διαµορφώνουν τα πρωτότυπα χαρακτηριστικά τους. 
Εκείνο που πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι τα ελληνικά παραδοσιακά τυριά, σχεδόν στο σύνολό τους, 
παρασκευάζονται από γάλα ζώων που διατρέφονται µε ελεύθερη βόσκηση σε περιοχές που δεν χρησιµοποιούνται 
λιπάσµατα, ζιζανιοκτόνα, εντοµοκτόνα και άλλοι ρυπαντές και υπό την έννοια αυτή αποτελούν βιολογικά προϊόντα. 

Το γεγονός ότι πολλά από αυτά αντιγράφονται σήµερα επιβεβαιώνει την ποιοτική τους υπεροχή έναντι άλλων 
συγγενών προϊόντων που παρασκευάζονται σε άλλες χώρες. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαφοροποιήσει και να διασφαλίσει τα προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιότυπα 
χαρακτηριστικά δηµοσίευσε τον Κανονισµό για την Προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων και Ονοµασιών 
Προέλευσης των Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίµων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση αιτήσεις για την αναγνώριση 25 παραδοσιακών της τυριών, ως προϊόντων µε Προστατευόµενη Ονοµασία 
Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και από το 1996 τα τυριά: φέτα, κασέρι, κεφαλογραβιέρα, µανούρι, γαλοτύρι, κοπανιστή, 
γραβιέρα Κρήτης, γραβιέρα Νάξου, γραβιέρα Αγράφων, σφέλα, ανεβατό, καλαθάκι Λήµνου, κατίκι ∆οµοκού, 
λαδοτύρι Μυτιλήνης, µετσοβόνε, µπάτζος, ξινοµυζήθρα Κρήτης, πηχτόγαλο Χανίων, Σαν Μιχάλη και φορµαέλλα 
Αράχοβας Παρνασσού, απολαµβάνουν της µοναδικότητάς τους, ενώ αναµένεται η έγκριση και για τα υπόλοιπα. 

 

Τα τυριά του κόσµου 
Θα ήταν σχεδόν αδύνατον να δοκιµάσουµε και να καταγράψουµε όλα τα τυριά του κόσµου. Όµως, ακόµη και ένα 



αντιπροσωπευτικό δείγµα, που έχει καταγραφεί από συγγραφείς και γαστρονόµους, σε κάθε ήπειρο και κάθε ξένη 
χώρα, εντοπίζουµε εξαιρετικά τυριά και ονοµαστά στην παγκόσµια γαστρονοµία. Μερικά παρασκευάζονται σε 
µεγάλα γαλακτοκοµεία, ενώ κάποια προέρχονται από µικρούς συνεταιρισµούς ή οικογενειακές επιχειρήσεις. Μερικά 
είδη όπως το ροκφόρ και το τσένταρ, µπορεί να τα συναντήσει κάποιος σε κάθε γωνιά του κόσµου. ∆ιάσηµα είναι τα 
ιταλικά τυριά: παρµεζάνα, µοτσαρέλα, πεκορίνο, µασκαρπόνε, ρικότα, αλλά και τα γαλλικά: καµαµπέρ, κοµπτέ και 
τα µπλε τυριά. Άλλα, όπως το Aorangi από τη Νέα Ζηλανδία, το Yerba Santa Sheperd από τις ΗΠΑ ή το Cooleeney 
από την Ιρλανδία, είναι σχετικά καινούρια τυριά, ενώ αρκετά έχουν παραµείνει απαράλλαχτα εδώ και εκατοντάδες 
χρόνια και µπορεί κάποιος να τα βρει µόνο στα χωριουδάκια. 

Στο µαγείρεµα 
Το τυρί παίζει µεγάλο ρόλο στη διατροφή µας, γι’ αυτό και η χρήση του είναι σχεδόν καθηµερινή, από ένα απλό 
γεύµα ικανοποίησης της πείνας στο σπίτι µέχρι ένα απολαυστικό γεύµα στο πιο γκλάµουρ εστιατόριο. Επειδή όµως 
το τυρί είναι από µόνο του µια γευστική και ολοκληρωµένη τροφή, συχνά δεν χρειάζεται να µαγειρευτεί, αλλά 
καταναλώνεται αυτούσιο ως ορεκτικό, συνοδευτικό σε σαλάτες, σε ένα µπουφέ πάρτι, κτλ. Χωρίς αυτό να σηµαίνει 
βέβαια ότι οι σεφ δε χρησιµοποιούν αρκετά τυριά, για να ολοκληρώσουν τις γευστικές τους εµπνεύσεις. Όταν 
µάλιστα γίνεται αυτό, το γευστικό αποτέλεσµα είναι εντυπωσιακό.  

Πολλοί διάσηµοι σεφ παραδέχονται πως τα τυριά είναι καλύτερα να τα τρώµε ολόκληρα και όχι να τα µαγειρεύουµε, 
εδικά τα ελληνικά τυριά. Ακόµη, κάποια σκληρά κίτρινα τυριά, που είναι ιδανικά για να φτιάξουµε µια πιατέλα που 
θα συνοδέψει το κρασί, λευκό ή κόκκινο. Οι έλληνες σεφ, µάλιστα, κατά καιρούς επαναλµαβάνουν σε συναδέλφους 
και νοικοκυρές, όταν θέλουµε να φτιάξουµε γλυκά, να επλέγουµε γλυκά και κρεµώδη τυριά, όπως είναι ο ανθότυρος 
και η µυζήθρα. Για τις πίτες και τα πιτάκια, κατάλληλα είναι τα µαλακά τυριά, ενώ τα σκληρά τυριά είναι ό,τι πρέπει 
για ογκρατέν και σαγανάκι. 

Ο σεφ του «Cardhu γεύσεις» 
Νίκος Κολτσίδας 
προτείνει 5 συνταγές 
µε διάφορα τυριά 


