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Από που προέρχεται... το γάλα;

... όπως και το βούτυρο, το τυρί, 
το γιαούρτι, η κρέμα γάλακτος και το παγωτό.
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Το γάλα που καταναλώνουμε προέρχεται, κατά 
το μεγαλύτερο μέρος του, από τις αγελάδες, 

αλλά υπάρχει επίσης γάλα κατσίκας, προβατίνας, 
γαϊδούρας ...

Οι αγελάδες αρμέγονται 2 φορές 
την ημέρα (μια φορά το πρωί και 
μια φορά το βράδυ), με μηχανικά 
μέσα και σε χώρους με απόλυτη 

καθαριότητα.

Μια αγελάδα παράγει, κατά μέσον όρο, 
22 λίτρα γάλακτος την ημέρα, αλλά συχνά πολύ 
περισσότερο σε αγροκτήματα με μεγάλα κοπάδια.

Από που προέρχεται... το γάλα;
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Στη συνέχεια, τα βυτιοφόρα φορτηγά 
παραλαμβάνουν το γάλα από τα 

αγροκτήματα και το μεταφέρουν στα 
γαλακτοκομεία, όπου υποβάλλεται σε 

επεξεργασία.
Για να αποφευχθεί 

η ανάπτυξη 
μικροοργανισμών 
στο γάλα, πρέπει 
να γίνει θερμική 

επεξεργασία, δηλαδή 
για να διατηρηθεί το 
γάλα, πρέπει πρώτα 

να θερμανθεί σε 
μια συγκεκριμένη 

θερμοκρασία.

Ανάλογα με την 
επεξεργασία, παράγονται 
διάφορα είδη γάλακτος.

Το γάλα είναι ένα 
τρόφιμο πλούσιο σε 
εξαιρετικά θρεπτικά 

συστατικά, που 
κάνουν καλό στην 

υγεία (ασβέστιο, 
λακτόζη, πρωτεΐνες, 

βιταμίνες...). 
Μπορούμε λοιπόν 

να πούμε ότι το γάλα 
είναι «χρυσωρυχείο» 
για τον οργανισμό.
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Γνωρίζεις όμως τα διάφορα είδη γάλακτος;

Το νωπό γάλα
Το νωπό γάλα είναι το γάλα 
που βγαίνει από τον μαστό 
της αγελάδας και που 
αμέσως ψύχεται σε ψυκτικό 
θάλαμο στους 4° C. Η χαμηλή 
θερμοκρασία δεν καταστρέφει 
τους μικροοργανισμούς, 
απλώς σταματά τον 
πολλαπλασιασμό τους.
Πριν καταναλωθεί το γάλα, 
συνιστάται να βραστεί 
οπωσδήποτε.

Το παστεριωμένο γάλα
Το παστεριωμένο γάλα είναι 
γάλα που θερμαίνεται για 
15 δευτερόλεπτα στους 75° C και 
κατόπιν ψύχεται.
Αυτή η διαδικασία θέρμανσης 
επιτρέπει να διατηρηθεί η 
αρχική γεύση του γάλακτος, 
το απαλλάσσει όμως από τους 
παθογόνους μικροοργανισμούς 
(μικρόβια που είναι βλαβερά για 
την υγεία).
Η ονομασία «παστεριωμένο» 
προέρχεται από τον Λουΐ 
Παστέρ, ο οποίος ήταν ο 
εφευρέτης αυτής της τεχνικής.

Το γάλα UHT (υψηλής 
παστερίωσης)
Είναι το πιο συνηθισμένο γάλα.
Το γάλα αυτό θερμαίνεται για 
3 δευτερόλεπτα στους 140° C 
περίπου και αμέσως ψύχεται 
απότομα.
Η πολύ υψηλή θερμοκρασία 
σκοτώνει όλους τους 
βλαβερούς μικροοργανισμούς 
του γάλακτος.

6



Γάλα πλήρες; Ελαφρύ; Άπαχο;
Στο γάλα υπάρχουν επίσης λιπαρές ουσίες (λιπαρά) και από την 
ποσότητά τους εξαρτάται ο τύπος του γάλακτος.
Πώς γίνεται να έχουμε σταθερή ποσότητα λιπαρών ανάλογα με τον 
τύπο του γάλακτος (δηλαδή, να τυποποιήσουμε το γάλα);
Είναι πολύ εύκολο, το γάλα τοποθετείται σε μια συσκευή που 
ονομάζεται «φυγοκεντρικός αποκορυφωτής», όπου διαχωρίζεται 
από τα λιπαρά του, και κατόπιν, ανάλογα με το αποτέλεσμα 
που θέλουμε, προσθέτουμε πάλι στο γάλα που βγαίνει από τον 
αποκορυφωτή την ποσότητα λιπαρών που επιθυμούμε. Έτσι, 
πάντοτε έχουμε ακριβώς την ίδια ποσότητα λιπαρών.
• Το πλήρες γάλα περιέχει : 35 γραμμάρια λιπαρών ανά λίτρο 

γάλακτος (= γάλα με 3,5 % λιπαρά)
• Το ελαφρύ (ημίπαχο) γάλα : 15 γραμμάρια λιπαρών ανά λίτρο 

γάλακτος (= γάλα με 1,5 % λιπαρά)
• Το άπαχο γάλα : 5 γραμμάρια λιπαρών ανά λίτρο γάλακτος 

(= γάλα με 0,5 % λιπαρά)
Κοίταξε καλά τα μπουκάλια με το γάλα την επόμενη φορά που θα 
πας για ψώνια μαζί με τους γονείς σου και προσπάθησε να δεις τη 
διαφορά!

Και τώρα λίγη ελληνική μυθολογία: 
Τον Ηρακλή, τον γιό του Δία, τον πήρε στην αγκαλιά της η Ήρα. 

Το μωρό πεινούσε τόσο πολύ που έπεσε στο στήθος της να θηλάσει. 
Ένας πίδακας γάλα πετάχτηκε από το στήθος της στον ουρανό. Έτσι 

δημιουργήθηκε ο Γαλαξίας.
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Γνωρίζεις ότι οι άνθρωποι παρασκευάζουν βούτυρο εδώ και 5.000 
χρόνια τουλάχιστον και ότι οι Ρωμαίοι το χρησιμοποιούσαν επίσης 
σαν φάρμακο;
Πώς φτιάχνεται όμως το βούτυρο;

Είναι απλό: πρώτα, διαχωρίζουμε 
το λίπος από το γάλα και, ύστερα, 

χτυπάμε αυτό το λίπος.

Κατόπιν, το πιο κίτρινο στρώμα 
που μένει στην επιφάνεια 

πλένεται, μετά μαλάσσεται και 
σχηματίζεται ένα προϊόν με 
μαλακή υφή: το βούτυρο.

Το λίπος χωρίζεται 
τότε σε 2 μέρη: ένα 
κιτρινωπό στρώμα 

που επιπλέει και ένα 
ασπριδερό υγρό 

που συγκεντρώνεται 
από κάτω. Αυτό το 
υγρό ονομάζεται 

βουτυρόγαλα.

Από που προέρχεται... το βούτυρο;
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Υπάρχει ένας καθεδρικός ναός στη Γαλλία, σε μια πόλη που λέγεται 
Ρουέν (στη Νορμανδία), όπου ένα από τα καμπαναριά του ονομάζεται 
«Πύργος του Βουτύρου» (La Tour de Beurre). Ξέρεις γιατί; Γιατί η 
κατασκευή αυτού του καμπαναριού (τον 16ο αιώνα) πληρώθηκε, κατά 
ένα μέρος, από τις δωρεές που πρόσφεραν οι πιστοί στην εκκλησία, 
ώστε να έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν βούτυρο κατά την 
περίοδο της Σαρακοστής (εκείνη την εποχή απαγορευόταν αυτό).

Χρειάζονται πάνω-κάτω 
22 λίτρα αγελαδινό γάλα για 
να παρασκευαστεί 1 κιλό 
βούτυρο!!

Έχεις παρατηρήσει ότι, όταν 
ζεσταίνουμε το βούτυρο στο 
τηγάνι, σχηματίζονται ένας σωρός 
μικρές φυσαλλίδες;
Απλούστατα, το νερό που 
βρίσκεται μέσα στο βούτυρο 
εξατμίζεται!
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Το γιαούρτι προέρχεται... από το γάλα! 
Μάλιστα...

Για την παρασκευή του γιαουρτιού, 
χρησιμοποιούμε παστεριωμένο γάλα, το 

οποίο ψύχουμε στους ±45° C περίπου.

Στο γάλα αυτό, προσθέτουμε 
2 βακτήρια (ενοφθαλμισμός): 

Τον Lactobacillus bulgaricus και τον 
Streptococcus thermophilus 

(γαλακτοβάκιλλο και γαλακτικό στρεπτόκοκκο).

Τα ονόματα αυτά μοιάζουν σαν ονόματα τεράτων, αλλά 
στην πραγματικότητα ανήκουν σε 2 πολύ καλά βακτήρια, 

που βοηθούν το γάλα να αρχίσει να μεταμορφώνεται:
το πρώτο κάνει το γιαούρτι ξινό και το δεύτερο του δίνει 

το χαρακτηριστικό άρωμά του.
Αλλά, όπως ξέρεις, υπάρχουν γιαούρτια σε υγρή και 

σε στερεή μορφή, και σε αυτό ακριβώς το στάδιο της 
διαδικασίας παραγωγής γίνεται η διαφοροποίηση.

Από που προέρχεται... το γιαούρτι;
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Για να μάθετε περισσότερα: Ποιος ήταν ο πρώτος που επινόησε 
βιομηχανικές διαδικασίες για την παρασκευή γιαουρτιού;... 
Ισαάκ Καράσσο 
Ήταν γιατρός και ζούσε στη Βαρκελώνη. Χρησιμοποίησε το 
γιαούρτι για τη θεραπεία των νεαρών ασθενών του που υπέφεραν 
από γαστρεντερικά προβλήματα και, γι’ αυτό το λόγο, το γιαούρτι 
πουλιόταν στα φαρμακεία.
Στη συνέχεια, προχώρησε στη βιομηχανική παραγωγή του.

Για το γιαούρτι σε 
υγρή μορφή, μετά 

τον ενοφθαλμισμό, το 
προϊόν θερμαίνεται λίγο 

(= επώαση), ώστε να 
μπορέσουν να αναπτυχθούν 

τα βακτήρια.
Μετά από ένα χρονικό 

διάστημα, το μίγμα 
ψύχεται, ανακατεύεται και 
το γιαούρτι μοιράζεται σε 

κύπελλα.

Εννοείται ότι, και στις δύο περιπτώσεις, μπορούν να προστεθούν φρούτα 
που αλλάζουν τη γεύση του γιαουρτιού. Απλό δεν είναι;

Για το γιαούρτι σε 
στερεή μορφή, το προϊόν 

μοιράζεται στα κύπελλα 
πριν από την επώαση και 
την ψύξη και, προπαντός, 

δεν ανακατεύεται.
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Από που προέρχεται... το τυρί;

Ή μάλλον τα τυριά, θα έπρεπε να πούμε! Υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικά τυριά σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Υπάρχουν σκληρά τυριά, μαλακά τυριά, αυτά που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε σάντουιτς, άλλα που 
είναι κρεμώδη ...
Παρασκευάζουμε τυρί από γάλα αγελάδας, προβατίνας, κατσίκας ή βουβάλας.
Τα τυριά παράγονται σχεδόν πάντοτε με τον ίδιο τρόπο.

Στάδιο 2 : το στράγγισμα
Το στάδιο αυτό χρησιμεύει στον 

διαχωρισμό του πήγματος από τον ορό. 
Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει από 
μόνη της, αλλά τότε αργεί πολύ, οπότε, 

για να επιταχυνθεί, αναδεύουμε το γάλα.

Στάδιο 1 : η πήξη
Επειδή το γάλα είναι υγρό, για να γίνει στερεό, του 

προσθέτουμε πυτιά και γαλακτικά ένζυμα.
Η πυτιά είναι μια φυσική ουσία που τη βρίσκουμε 

στο στομάχι των μηρυκαστικών.
Τα γαλακτικά ένζυμα (βακτήρια ή μαγιά) θα δώσουν 

στα τυριά το χαρακτηριστικό άρωμά τους.

Όταν προσθέτουμε την πυτιά στο γάλα, 
το γάλα μετατρέπεται και διαχωρίζεται 

σε 2 διαφορετικά μέρη:

Το πήγμα 
(σκληρό μέρος)

Τον ορό (υγρό μέρος, 
που λέγεται επίσης 

«τυρόγαλα»)
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Στάδιο 4 : η ωρίμαση
Το τυρί μένει μερικές μέρες έως και 

πολλούς μήνες σε ειδικά κελάρια, όπου 
ελέγχονται η θερμοκρασία, η υγρομετρία 

(υγρασία) και ο εξαερισμός.
Σε αυτό το χρονικό διάστημα, το τυρί 

αποκτά όλη τη γεύση του.

Στάδιο 3 : η τοποθέτηση σε φόρμες
Με την τοποθέτηση σε φόρμες δίνουμε στο τυρί το 

σχήμα που θέλουμε. Τοποθετούμε το πήγμα σε φόρμες 
με τρύπες, ώστε να στραγγίξει και ο υπόλοιπος ορός.
Μετά από αυτό το στάδιο συχνά προσθέτουμε αλάτι 

στο τυρί, είτε τρίβοντας την κρούστα είτε βουτώντας το 
πήγμα σε άλμη (= αλατισμένο νερό).

Μαντέψτε: 
Ποια χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έχει τη μεγαλύτερη 
κατανάλωση 
τυριών; 
Η Ελλάδα 
(σκεφτόσουν άλλη 
χώρα ίσως;)

Γνωρίζεις ποιος έγραψε αυτό το κείμενο;
«Ο Πολύφημος, ο Κύκλωπας, πήρε να αρμέγει 

πρόβατα και γίδια που βελάζουν, όλα με τη σειρά, 
βάζοντας κάτω από τη μάνα τους και τα μικρά, για 
να βυζάξουν. Μετά μαζεύοντας πυκνώνει το μισό 
λευκό τους γάλα γρήγορα, και το αποθέτει σε πλεχτά 

πανέρια̇  το άλλο μισό το κένωσε σε κάδους, να ’χει να 
πίνει παίρνοντας, σαν θα δειπνούσε.»

..... Ο Όμηρος στην «Οδύσσεια» (περίπου τον 8ο αιώνα προ Χριστού). Βλέπεις ότι 
ήδη από τότε οι άνθρωποι έφτιαχναν τυρί! Γιατί φτιάχνοντας τυρί, οι αρχαίοι μας 
πρόγονοι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το γάλα που περίσσευε, αφού τότε δεν 
υπήρχαν ψυγεία!
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Από που προέρχεται... η κρέμα γάλακτος;

Όπως και τα άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, 
η κρέμα (ή αλλιώς, ανθόγαλα ή καϊμάκι) 
προέρχεται από την αποκορύφωση του 

γάλακτος, δηλαδή διαχωρίζεται η κρέμα (οι 
λιπαρές ουσίες) από το γάλα.

Ύστερα, για να καταστραφούν όλα 
τα επιβλαβή βακτήρια που μπορεί 

να υπάρχουν στο γάλα, η κρέμα  
παστεριώνεται.
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Και αφού μιλάμε για συνταγές, έχεις ποτέ 
φτιάξει σαντιγύ;
Είναι πολύ εύκολο, παίρνεις 50 cl της κρέμας 
με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρές 
ουσίες (δεν γίνεται με την κρέμα με λιγότερα 
λιπαρά) και την αφήνεις 1 ώρα στην κατάψυξη 
πριν τη χρησιμοποιήσεις.
Μόλις τη βγάλεις, την τοποθετείς σε ένα 
δοχείο και αρχίζεις να τη χτυπάς με ηλεκτρικό 
μίξερ, προσθέτοντας λίγο-λίγο περίπου 
30 γραμμάρια ζάχαρη άχνη.
Θα δεις, θα γλείφεις τα δάχτυλά σου! Προσοχή 
όμως ... όχι υπερβολές!

Ενοφθαλμισμός
Ε, ναι! Και εδώ επίσης, 
προσθέτουμε τα καλά 

βακτήρια που θα δώσουν 
καταπληκτική γεύση στην 

κρέμα και θα την κάνουν και 
πιο πυκνή.

Τέλος, βάζουμε το μίγμα σε κουτιά ή 
κύπελλα και... ανοίγουμε τον οδηγό 

ζαχαροπλαστικής!
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Το παγωτό είναι ένα μίγμα από διάφορα βασικά συστατικά, όπως:
Γάλα, ζάχαρη, λίπος γάλακτος, σταθεροποιητές και γαλακτωματοποιητές (αυτά τα τελευταία 

2 προϊόντα, συχνά φυτικής προέλευσης, δίνουν στο παγωτό την κρεμώδη υφή του).

Ανάμειξη
Όλα αυτά τα προϊόντα αναμειγνύονται μαζί για να 

δημιουργηθεί «μίγμα».

Παστερίωση
Θυμάσαι το παστεριωμένο γάλα; 

Λοιπόν, η διαδικασία της παστερίωσης 
είναι πάντοτε η ίδια: το προϊόν 

θερμαίνεται, για να καταστραφούν 
οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που 

μπορεί να υπάρχουν. Άρα, γίνεται το ίδιο 
πράγμα με το μίγμα.

Από που προέρχεται... το παγωτό;

ΖάχαρηΓαλακτωματοποιητές

Γάλα
Λίπος 

γάλακτος

Σταθεροποιητές
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Ξέρεις ότι οι ρωμαίοι 
αυτοκράτορες, ήδη από 
εκείνη την εποχή, σέρβιραν 
στους καλεσμένους τους ένα 
είδος γρανίτας, που περιείχε 
πάγο από τα βουνά και στο 
οποίο πρόσθεταν μέλι και 
φρούτα;

Κατάψυξη
Σε αυτό το στάδιο, το μίγμα αποκτά αφρώδη όψη. 

Το προϊόν καταψύχεται μέχρι τους - 4° C.
Μετά από αυτό το στάδιο, προστίθενται οι 

διάφορες αρωματικές ουσίες ή φρούτα.

Συσκευασία και αποθήκευση
Το παγωτό μοιράζεται σε κύπελλα (από πλαστικό ή 
χαρτόνι) και ψύχεται πάλι, αλλά αυτή τη φορά μέχρι 
τους - 40° C, πριν αποθηκευτούν τα τελικά προϊόντα 

σε καταψύκτες – όχι τόσο παγωμένους όμως!!

Σημείωση
Οι γρανίτες που τρως δεν περιέχουν 
γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά είναι μίγμα 
νερού, ζάχαρης και φρούτων.
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Από που προέρχεται... το γάλα;

Από που προέρχεται... το βούτυρο;

Από που προέρχεται... το γιαούρτι;

Από που προέρχεται... το τυρί;

Από που προέρχεται... η κρέμα γάλακτος;

Από που προέρχεται... το παγωτό;
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Αναρωτήθηκες ποτέ ποια είναι τα διάφορα είδη 
γάλακτος;
Αναρωτήθηκες ποτέ πώς φτιάχνεται το βούτυρο, 
το τυρί, το γιαούρτι, η κρέμα γάλακτος ή το 
παγωτό;
Άνοιξε λοιπόν γρήγορα αυτό το βιβλίο και εκεί θα 
βρεις, με απλά λόγια, τις απαντήσεις στις απορίες 
σου!


