
ΠΘΣΘΚΟ ΓΘΑΟΤΡΣΘ 

 

υζηαηικά 

 1 ιίηξν θξέζθν γάια 

 κηζό θεζεδάθη πξόβεην παξαδνζηαθό γηανύξηη γηα ππηηά (πεξίπνπ 2 γεκάηεο θ.ζ.) 

Οδηγίες 

1. Βξάδεηε όιν ην γάια ώζπνπ λα θνπζθώζεη εθηόο από πεξίπνπ 1 θ.ζ. πνπ ην 

θξαηάηε ρσξηζηά 

2. ε έλα κπνιάθη, αλαθαηεύεηε θαιά ηελ ππηηά ηνπ γηανπξηηνύ κέρξη λα γίλεη 

κηα νκνηόκνξθε πδαξή κάδα, ρσξίο ζβoιάθηα. Πξνζζέηεηε ην θξύν γάια πνπ 

θξαηήζαηε (πεξίπνπ κηα θ.ζ.) θαη αλαθαηεύεηαη κέρξη ην κείγκα γίλεη 

νκνηόκνξθν. 

3. Όηαλ ην γάια θξπώζεη θαη θηάζεη ζε ζεξκνθξαζία 38-42 βαζκνύο Κειζίνπ κε 

κηα θνπηάια ζνύπαο, ξίρλεηαη ζηγά ζηγά γάια ζην κείγκα ηεο ππηηάο, 

αλαθαηεύνληαο ζπλερώο ώζηε λα απνθηήζεη θαη ε ππηηά ζαο ηελ ίδηα 

ζεξκνθξαζία κε ην γάια. 

4. Ρίρλεηε ηελ ππηηά ζην γάια θαη αλαθαηεύεηε θαιά. 

5. Βάδεηε ζε ζθεύνο ηεο αξεζθείαο ζαο ην νπνίν ηπιίγεηε κε κηα θνπβέξηα θαη 

ην αθήλεηε κέρξη λα πήμεη. ΠΡΟΟΥΗ: από εδώ θαη ζην εμήο ην γηανύξηη δελ 

πξέπεη λα θνπλεζεί ΚΑΘΟΛΟΤ, γηαηί δελ πξόθεηηαη λα πήμεη.  

6. Αθνύ πήμεη, βάδεηε ην γηανύξηη ζην ςπγείν θαη ζεξβίξεηε όηαλ θξπώζεη 

θάπσο. 

Λίγα μυζηικά ακόμα 

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηελ παξαζθεπή γηανπξηηνύ ην γάια ηεο αξεζθείαο 

ζαο. Γίλεηαη θαη κε πιήξεο γάια αιιά θαη κε ειαθξύ επίζεο έρσ δνθηκάζεη θαη κε 

γάια καθξάο δηαξθείαο θαη ην γηανύξηη πήδεη θαλνληθά. Αλ έρεηε πξόζβαζε ζε 

θξέζθν γάια πξόβεην ή αγειαδηλό, πξνηηκήζηε απηό, αξθεί λα ην βξάζεηε πάξα πνιύ 

θαιά αθνύ δελ είλαη παζηεξησκέλν. Αλ ρξεζηκνπνηήζεηε γάια ηνπ εκπνξίνπ, δελ ζα 

ζρεκαηηζηεί πέηζα ζην γηανύξηη ζαο ιόγσ ηνπ όηη είλαη νκνγελνπνηεκέλν. 

Μπνξείηε αληί γηα πξόβεην λα ρξεζηκνπνηήζεηε αγειαδηλό γηανύξηη γηα ππηηά, αιιά 

είλαη πην λεξνπιό.  

Έλα θόιπν γηα λα δηαπηζηώζεηε αλ ην γάια έρεη ηελ ζσζηή ζεξκνθξαζία (εθόζνλ δελ 

έρεηε ζεξκόκεηξν) είλαη λα δνθηκάδεηε κε ην κηθξό ζαο δαρηπιάθη. ε ζεξκνθξαζία 

είλαη ζσζηή αλ κπνξείηε λα κεηξήζεηε κέρξη ην δέθα πξηλ ληώζεηε όηη θαίγεηαη ην 

δάρηπιό ζαο. Αλ ην γάια θξπώζεη ιίγν παξαπάλσ, απιά κπνξείηε λα ην 

μαλαδεζηάλεηε. Αλ πεξάζεηε ηα όξηα ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνο ηα θάησ, ην γηανύξηη 

ζαο δελ ζα πήμεη γηαηί δελ ζα έρνπλ ελεξγνπνηεζεί νη δπκνκύθεηεο αλ είλαη πην δεζηό 

ζα θαηαζηξαθνύλ από ηελ ππεξβνιηθή ζεξκνθξαζία. 

Καιύηεξα είλαη λα δηαηεξείηε ην γηανύξηη ζε έλα γπάιηλν ηάπεξ κε θαπάθη, έηζη 

είζαζηε ζίγνπξνη πσο δηαηεξείηαη πάληα θαζαξό θαη δελ απνξξνθά κπξσδηέο από ην 

ςπγείν. ηελ πεξίπησζε πνπ βάδεηε ην γηανύξηη ζε έλα ζθεύνο, κόιηο ην θόςεηε απηό 

βγάδεη ζηγά ζηγά ην ηπξόγαιν ηνπ. Αθαηξώληαο ην, έρεηε πην ζηξαγγηζηό γηανύξηη, 

πνπ ζεξβίξεηαη θαιύηεξα κε κέιη θαη θξνύηα. 



Μπνξείηε λα κνηξάζεηε ην γάια ζε αηνκηθά κηθξά ζθεύε (π.ρ. θνύπεο ή κπoιάθηα) 

θαη λα πξνζζέζεηε εθεί από ιίγε ππηηά γηα κεγαιύηεξε επθνιία ζην ζεξβίξηζκα. Με 

απηόλ ηνλ ηξόπν, είζαζηε ζίγνπξνη πσο θαηαλαιώλεηε ην γηανύξηη κε ην ηπξόγαιν 

ηνπ πνπ είλαη ην πην πινύζην ζε ζπζηαηηθά. 

Έλα άιιν θόιπν γηα λα είζηε ζίγνπξνη πσο ην γηανύξηη ζαο πήδεη ζε δεζηό 

πεξηβάιινλ, είλαη λα ην βάδεηε ζε κηα ηζνζεξκηθή ηζάληα (απηέο πνπ δίλνπλ ηα 

ζνύπεξ κάξθεη γηα λα δηαηεξνύληαη δξνζεξά ηα ηξόθηκα) θαη λα ην ηπιίγεηε καδί κε 

απηήλ ζε κηα θνπβέξηα. 

Γηα ηελ επόκελε ζνδεηά γηανπξηηνύ, θξαηάηε ζε έλα κπoιάθη 2 θ.ζ. από ην γηανύξηη 

πνπ θηηάμαηε.  

Η ππηηά (αιιά θαη ην γηανύξηη) δηαηεξείηαη αξθεηόλ θαηξό ζην ςπγείν, αιιά όζν 

πεξηζζόηεξν κέλεη, ηόζν πεξηζζόηεξν μηλίδεη ζηε γεύζε.  

 

ΦΕΣΑ 

Αθνύ αγνξάζνπκε ε βξνύκε γάια από θάπνηνλ γλσζηό θαηά πξνηίκεζε πξόβεην ή 

γηδίζην είκαζηε έηνηκνη λα αξρίζνπκε. Ελλνείηε όηη ην γάια είλαη θξέζθν, αθόκα 

δεζηό από ην άξκεγκα ε παγσκέλν από ηελ πξνεγνύκελε κέξα. Η αλαινγία πξόβεηνπ 

ε γηδίζηνπ θπκαίλεηαη από ην πην κπνξνύκε λα πξνκεζεπηνύκε πην εύθνια. Σν 

πξόβεην γάια επεηδή έρεη πεξηζζόηεξα ιηπαξά ζα δώζεη πεξηζζόηεξν ηπξί αιιά ζα 

γίλεη πην καιαθό. To γηδίζην γάια δίλεη ιηγόηεξν ηπξί θαη γίλεηαη πην ζθιεξό. Η 

ζσζηή αλαινγία γηα ηελ παξαδνζηαθή ειιεληθή θέηα είλαη πεξίπνπ 70% πξόβεην κε 

30% γηδίζην γάια. 

Ξεθηλώληαο πξέπεη πξώηα λα ζνπξώζνπκε ην γάια καο κε έλα ύθαζκα π.ρ. κέζα από 

έλα καμηιάξη γηα λα είκαζηε ζίγνπξνη όηη δελ έρεη μέλα ζώκαηα (ηξίρεο ή καπξάδηα). 

Μεηά πξέπεη λα ην παζηεξηώζνπκε, γηα λα ζθνηώζνπκε ηπρώλ κηθξννξγαληζκνύο ή 

κηθξόβηα . Σν βάδνπκε ινηπόλ ζην θαδάλη καο θαη ην δεζηαίλνπκε κέρξη ηνπο 65 

βαζκνύο θειζίνπ γηα δέθα ιεπηά (ζεξκνθξαζία απνζηείξσζεο). Αλ δελ είκαζηε 

βέβαηνη γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ γάιαηνο θαιύηεξα ζα ήηαλ λα ην παζηεξηώζνπκε 

ζηνπο 90 βαζκνύο θειζίνπ αιιά απηό ζα καο πάξεη πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα λα ην 

δεζηάλνπκε θαη λα ην θξπώζνπκε. Οη παιηνί βνζθνί πνπ έθηηαρλαλ δηθό ηνπο ηπξί θαη 

ήμεξαλ όηη ηα δώα ηνπο δελ είλαη άξξσζηα θαη ην γάια ηνπο ήηαλ ηεο εκέξαο, ην 

έπεδαλ θαηεπζείαλ ρσξίο παζηεξίσζε. Γηα ηελ όιε δηαδηθαζία πξέπεη γηα λα είκαζηε 

ζίγνπξνη γηα ηελ ζεξκνθξαζία θαη λα έρνπκε έλα καγεηξηθό αδηάβξνρν ζεξκόκεηξν. 



 

 

 

Αθνύ θηάζνπκε ηνπο 65 βαζκνύο θειζίνπ, θξαηάκε ιίγα θηιά απνζηεηξσκέλν γάια 

γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο κπδήζξαο αξγόηεξα, θιείλνπκε ηελ θσηηά θαη πεξηκέλνπκε λα 

θξπώζεη ην γάια κέρξη ηνπο 35 βαζκνύο θειζίνπ. Πξέπεη λα είκαζηε πνιύ 

πξνζεθηηθνί ζε απηό ώζηε λα κελ είλαη νύηε ιηγόηεξν νύηε πεξηζζόηεξν. Είκαζηε 

πιένλ έηνηκνη γηα λα ξίμνπκε ηελ καγηά καο ηελ νπνία έρνπκε αξαηώζεη θαη 

αλαθαηεύζεη ζε έλα θππειάθη κε λεξό. Ελλνείηαη όηη καγηά έρνπκε αγνξάζεη έηνηκε 

θαη πξνζέρνπκε ηελ αλαινγία ζύκθσλα κε ηα θηιά γάιαηνο πνπ έρνπκε. Βέβαηα αλ 

είκαζηε κεξαθιήδεο κπνξνύκε λα έρνπκε δηθή καο καγηά μεξακέλε πνπ καο έρεη 

δώζεη θάπνηνο ή ηελ έρνπκε θηηάμεη εκείο.{Η θπζηθή καγηά γίλεηαη από έλα κηθξό 

αξλάθη ή θαηζηθάθη πνπ βπδαίλεη αθόκα. Όηαλ ην ζθάμνπκε, παίξλνπκε ην ζηνκάρη 

ηνπ πνπ είλαη γεκάην γάια, ξίρλνπκε κέζα αιάηη, ηνπ δέλνπκε θόκπν ηνλ νηζνθάγν 

θαη ηελ αξρή ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ θαη ην θξεκάκε ζηνλ ήιην κέρξη πνπ λα μεξαζεί.} 

Κάπνηνη ρξεζηκνπνηνύλε κηζή-κηζή καγηά γηα πην πηθάληηθε γεύζε. Ρίρλνπκε ινηπόλ 

ηελ δηαιπκέλε καγηά καο κέζα ζην γάια καο πνπ όπσο είπακε είλαη ζηνπο 35 

βαζκνύο θειζίνπ. 
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Αλαθαηεύνπκε κεηά ην γάια καο γηα λα πάεη παληνύ ε καγηά καο θαη κεηά 

πεξηκέλνπκε γύξσ ζηα 45 ιεπηά γηα λα πήμεη. Πξνζνρή δελ αλαθαηεύνπκε μαλά κέρξη 

λα πήμεη ην γάια καο. Σν θξέζθν ηπξί καο είλαη πιένλ έηνηκν. 
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Μεηά βάδνπκε ην ηπξί καο ζε εηδηθά δνρεία πνπ ππάξρνπλ γηα λα ζηξαγγίμεη. Αλ δελ 

έρνπκε ην βάδνπκε ζε θιαζηθά ζνπξσηήξηα κε κηθξέο ηξύπεο. Όηαλ θξπώζεη 

κπνξνύκε λα αξρίζνπκε λα αιαηίδνπκε κε κηα κηθξή πνζόηεηα αιαηηνύ. Η δηαδηθαζία 

αιαηίζκαηνο πξέπεη λα ζπλερηζηεί γύξσ ζηηο 5 κε 7 εκέξεο κεηά ώζπνπ ην ηπξί καο 

λα ζηξαγγίμεη θαιά θαη λα ζθιεξύλεη. 
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Σέινο απνζεθεύνπκε ην ηπξί καο ζε δνρεία, βαξέιη ή ηελεθέ θαη πξνζζέζνπκε λεξό 

κε δηαιπκέλν αιάηη (άικε) κέρξη λα ζθεπαζηεί ην ηπξί καο, γηα λα δηαηεξεζεί θαη λα 

σξηκάζεη. Η άικε θηηάρλεηαη κε αλαινγία 7% αιαηηνύ θαη ην ππόινηπν λεξό. Γηα 

άξσκα κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε κεξηθά θισλαξάθηα ζξνύκπη ή δεληξνιίβαλν. Η 

ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο πξέπεη λα είλαη δξνζεξή θαη ζηαζεξή. Η θπζηνινγηθή 

δηαδηθαζία σξίκαλζεο θξαηάεη πεξίπνπ 3 κήλεο αιιά αλ βηαδόκαζηε κπνξνύκε λα ην 

θαηαλαιώζνπκε λσξίηεξα. Εμάιινπ θαη ην θξέζθν ηπξί είλαη απνιαπζηηθόηαην. 
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ΑΝΘΟΣΤΡΟ ΚΑΘ ΜΤΖΗΘΡΑ 

Σν γάια πνπ ζηξάγγηζε από ηελ παξαγσγή ηνπ ηπξηνύ καο (θνηλώο ηπξόγαια) 

κπνξνύζε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα θηηάμνπκε θαη κπδήζξα. 

Σν μαλαδεζηαίλνπκε απηή ηε θνξά θαη ζηνπο 60 βαζκνύο, ξίρλνπκε ιίγα θηιά 

απνζηεηξσκέλν γάια πνπ είρακε θξαηήζεη από πξηλ θαη ζπλερίδνπκε ην δέζηακα 

κέρξη ηνπο 80 βαζκνύο θειζίνπ θαη ηαπηόρξνλα ζνπξώλνπκε κε ζνπξσηήξη ην ηπξί 

πνπ αλεβαίλεη ζηελ επηθάλεηα θαη ην βάδνπκε ζε ηζαληίια λα ζηξαγγίζεη. Απηό είλαη 

ην αλζόηπξν θαη ζα γίλεη ε κπδήζξα καο βέβαηα αθνύ αιαηηζηεί θαη μεξαζεί. 
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Σελ κπδήζξα πνπ ζέινπκε γηα μεξή ηελ αιαηίδνπκε θαη ηελ ηνπνζεηνύκε ζε ζθηεξό 

αιιά θαιά αεξηδόκελν πξνζηαηεπκέλν κέξνο κε έλα ηνύιη, κέρξη λα ζηξαγγίζεη θαη 

λα κελ βγάδεη άιια πγξά. Οη θαινθαηξηλέο ζεξκνθξαζίεο είλαη ηδαληθέο γηα λα έρνπκε 

ην απνηέιεζκα πνπ ζέινπκε αξθεηά γξήγνξα. Αλάινγα κε ηνλ όγθν πνπ έρνπκε 

δώζεη ζηηο κπδήζξεο καο θαη ηελ ζεξκνθξαζία ηεο επνρήο, ην δηάζηεκα μήξαλζεο 

πνηθίιεη από 2-4 εβδνκάδεο. 
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ΦΣΘΑΥΝΩ ΦΡΕΚΟ ΣΤΡΘ ΑΠΛΑ ΚΑΘ ΓΡΗΓΟΡΑ 

Η αθόινπζε ζπληαγή είλαη γηα λα θηηάμεηε ηπξί ζπίηη ζαο πνιύ εύθνια θαη γξήγνξα. 

Ση ζπζηήλσ γηαηί νη αξράξηνη αξρίδνπλ κε έλα εύθνιν ηπξί γηα λα κάζνπλ ηα βαζηθά 

θαη γηα λα απνιαύνπλ ην ηπξί ηνπο ακέζσο. 

Θα παξαγάγεη έλα εύγεπζην ηπξί πνπ κνηάδεη κε ην αλζόηπξν θαη είλαη άξηζην θξέζθν 

θαη κπνξείηε λα ην ρξεζηκνπνηείζηε ζην καγείξεκα ησλ ηηαιηθώλ πηάησλ όπσο ηα 

ιαδάληα. 

πζηαηηθά: 

1 θηιό γάια θξέζθν κε όια ηνπ ηα ιηπαξά όρη καθξάο δηάξθεηαο 

1/2 θιηηδάλη ηνπ θαθέ ιεπθό μύδη ή ιεκόλη 

1 θνπηαιάθη αιάηη 

1.Θεξκάλεηε ην γάια ζηνπο 90 θειζίνπ. Θα ρξεηαζηείηε έλα ζεξκόκεηξν γηα άιια 

ηπξηά αιιά εδώ κπνξείηε λα θιείζεηε ηε ζεξκόηεηα ακέζσο πξνηνύ λα αξρίζεη λα 

βξάδεη ην γάια δειαδή κόιηο ην δείηε λα θνπζθώλεη. 

2. Πξνζζέζηε ην μύδη θαη επηηξέςηε ζην κίγκα γηα λα θξπώζεη. 

3. Όηαλ δξνζίζεη, ρύζηε ην κίγκα, (πνπ απνηειείηαη ηώξα από ην ρισξνηύξη θαη ηνλ 

νξξό γάιαθηνο) ζε έλα ηξππεηό (ζνπξσηήξη κε κηθξέο ηξύπεο) ή έλα πάληλν ύθαζκα. 

http://www.ftiaxno.gr/2008/01/blog-post.html
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http://4.bp.blogspot.com/_-Vb33Tj_lpo/SuLCbV_KcFI/AAAAAAAAAM0/P5O-ftHrpfM/s1600-h/Drying+mizithra+cheese.jpg


4. Γπξίζηε ην ρισξνηύξη ζε έλα δνρείν θαη ξίμηε ην αιάηη ζην κίγκα. Μπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν αιάηη αλαιόγσο πσο ην πξνηηκάηε. 

Από έλα ιίηξν γάια ζα πάξεηε 1 θιηηδάλη πεξίπνπ ηπξί 

Σν ηπξί ζαο είλαη έηνηκν! 


