Wine&Cheese pairing
Το «πάντρεμα»
κραςιών και τυριών
Εστιατόριο Milos, Hilton Αθηνών
Ρν House of Wine Club αθηεξώλεη ηελ πξώηε ηνπ εθδήισζε γεπζηγλσζίαο ηνπ λένπ
ρξόλνπ ζην "πάληξεκα" ηπξηώλ θαη θξαζηώλ (Wine & Cheese Pairing)... κηα
πξαγκαηηθή απόιαπζε πνπ κπνξεί λα εληαζεί ζεκαληηθά κε ηηο ζσζηέο επηινγέο. Ρα
ηπξηά... άπεηξα, ηα θξαζηά άπεηξα επίζεο. Γη΄απηό ζηόρνο καο είλαη λα δνθηκάζνπκε
καδί θαηεγνξίεο θξαζηώλ κε θαηεγνξίεο ηπξηώλ, άμηνπο δειαδή "εθπξνζώπνπο" ησλ
κελ θαη ησλ δε...Πε έλα ρώξν πνπ θεκίδεηαη γηα ηελ πνηθηιία ηπξηώλ πνπ δηαζέηεη θαη
ηελ ηεξάζηηα εμεηδίθεπζή ηνπ ζε απηά, ζην εζηηαηόξην Milos ηνπ Hilton Αζελώλ, ζα
δήζνπκε καδί κε ηα κέιε ηνπ HOW Club, κε ηνπο πειάηεο θαη κε ηνπο θίινπο ηνπ
House of Wine κηα αμέραζηε εκπεηξία νηλνγλσζίαο θαη γεπζηγλσζίαο, καδί κε ζπάληα
ηπξηά από ηελ Γαιιία, ηελ Ηηαιία, ηελ Διβεηία, ηελ Ηζπαλία, ηελ Διιάδα....

Houseofwine.gr
Ιθώμηρ 2, Χαλάνδπι

http://www.houseofwine.gr
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Κρασί+Τυρί

Δίλαη ζήκεξα γεληθά απνδεθηό όηη έλα θαιό θξαζί κπνξεί λα αλαδεηρηεί
άξηζηα ζπλνδεύνληάο ην κε έλα καλό ηςπί. Αιιά θαη ην αλάπνδν
ηζρύεη: Ρν θξαζί ζίγνπξα θέξλεη ζηε επηθάλεηα, ηνλίδεη θαη απνθαιύπηεη
γεύζεηο ησλ ηπξηώλ πνπ αιιηώο δε ζα ηηο αληηιακβαλόκαζηαλ ίζσο.
Ν ζπλδπαζκόο θξαζηνύ θαη ηπξηνύ έρεη θαη δύν αθόκε πιενλεθηήκαηα:
Ρν πξώην, ηελ ηασύηηηα αιιά θαη ηελ εςκολία ηεο απόιαπζεο. Γε
ρξεηάδεηαη πεξίπινθν καγείξεκα γηα ώξεο νιόθιεξεο, απιά, ιίγν θαιό
ηπξί, ιίγν θαιό (επίζεο) ςσκί θαη έλα πνηήξη θξαζί, θαη ε επραξίζηεζε
είλαη άκεζε. Ρν δεύηεξν, ε εύθνιε διαηηπηζιμόηηηα ΘΑΗ ησλ δύν
γηα ηνπιάρηζηνλ 4-7 εκέξεο. Έηζη κπνξνύκε λα επαλαιάβνπκε έλαλ
ζπλδπαζκό πνπ καο άξεζε. Όπσο επίζεο λα θαηεπζύλνπκε ηε δνθηκή
καο κε επίκενηπο ηο κπαζί: Γύζθνια ζα καγεηξέςνπκε έλα θαγεηό
γηα λα ην ζπλδπάζνπκε κε έλα θξαζί πνπ καο αξέζεη, ελώ εύθνια ζα
δηαιέμνπκε έλα ηπξί πνπ λα ηαηξηάδεη κε ην θξαζί ηεο πξνηίκεζήο καο.
Ξνηό ηπξί ηαηξηάδεη κε πνηό θξαζί, είλαη αζθαιώο ζέκα πξνζσπηθνύ
γνύζηνπ: Γε ζα βαξεζνύκε ζην House of Wine λα ηνλίδνπκε μαλά θαη
μαλά όηη ν θαιύηεξνο ζπλδπαζκόο είλαη απηόο πνπ απέζει ζε εζάρ.
Δδώ απιά ζα πνύκε όηη θξαζί θαη ηπξί ηαηξηάδνπλ εμαηξεηηθά. Θα
ηνικήζνπκε επίζεο λα δώζνπκε θάπνηνπο βαζηθνύο θαλόλεο, πνπ ε
ηήξεζή ηνπο δελ είλαη ΘΑΘΝΙΝ απαξαίηεηε, αιιά ζα ζαο βνεζήζνπλ
λα θάλεηε ηηο δηθέο ζαο, πξνζσπηθέο επηινγέο.
Ν πξώηνο -θαη απινύζηεξνο- θαλόλαο ιέεη όηη ηα πεξηζζόηεξα ηπξηά
ηαηξηάδνπλ θαιά κε λεςκά κπαζιά. Ηδηαίηεξα ηα ιεπθά θξνπηώδε,
όπσο άιισζηε πνιιά θξνύηα (κήια, αριάδηα, ζηαθύιη) ηαηξηάδνπλ
γεληθά κε ην ηπξί. Ρα πεξηθξνλεκέλα ζηελ ρώξα καο γιπθά θξαζηά
ηαηξηάδνπλ επίζεο θαιύηεξα από ηα ηζρπξά θαη ηαληθά θόθθηλα,
ηδηαίηεξα κε ηπξηά όπσο ηα Blue Cheeses, πνπ κπνξεί λα
“ζπγθξνύνληαη” άζρεκα κε ηηο ηαλίλεο ησλ παιαησκέλσλ εξπζξώλ.

Αιιά θαη ζπλδπάδνληαη ζπλήζσο ηα "όμοια" κεηαμύ ηνπο:
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Φξέζθα ιεπθά ηπξηά κε θξέζθα ιεπθά θξαζηά.
Ιηπαξά θίηξηλα ηπξηά κε πινύζηα θόθθηλα θξαζηά.
Ώξηκα ιεπθά ηπξηά κε ώξηκα ιεπθά θξαζηά.
Ξαιαησκέλα θίηξηλα ηπξηά κε παιαησκέλα θόθθηλα θξαζηά.
Έληνλα αικπξά ηπξηά κε όμηλα ιεπθά θξαζηά.
Ρπξί ζαγαλάθη κε όμηλα ιεπθά αξσκαηηθά θξαζηά.

Αιιά ζπλδπάδνληαη ζπλήζσο θαιά ηπξηά πνπ πξνέξρνληαη από ηηο ίδηεο
πεξηνρέο, αλ θαη θάπνηνη ζεσξνύλ όηη απηό ην «ηαίξηαζκα» είλαη
πεξηζζόηεξν εγθεθαιηθό παξά γεπζηηθό.
Κε απηνύο ηνπο ιίγνπο θαλόλεο, αξρίζηε ηελ ηόζν απιή θαη επράξηζηε
δνθηκή… ρσξίο πεξηνξηζκνύο, αλαζηνιέο από απόςεηο «εηδηθώλ»…
δνθηκάζηε, δνθηκάζηε, θάπνπ ζα βξείηε ην ηδαληθό ηαίξηαζκα…

.
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Τα Κρασιά
Πε κηα «νξηδόληηα» γεπζηγλσζία ηπξηώλ θαη θξαζηώλ, νη αξηζκνί ησλ
ζπλδπαζκώλ είλαη ακείιηθηνη: ζα πξέπεη θαλείο λα δνθηκάζεη ην
γηλόκελν ησλ ηπξηώλ επί ηα θξαζηά πνπ πξνζθέξνληαη. Θαη επεηδή
ζηόρνο ηεο δηθήο καο εθδήισζεο, παξάιιεια κε ηελ γλώζε είλαη θαη ε
απόιαπζε, αλαγθαζηηθά έπξεπε λα πεξηνξίζνπκε ηνπο …ζπλδπαζκνύο.
20 θξαζηά x 13 ηπξηά …260 ζπλδπαζκνί, κε απεξηόξηζηε θαηαλάισζε
θξαζηώλ θαη ηπξηώλ, είλαη αζθαιώο πεξηζζόηεξνη από όζνπο κπνξεί λα
αληέμεη θαλείο έλα Θπξηαθάηηθν κεζεκέξη. Δλ ηνύηνηο, θαη ηα θξαζηά
άπεηξα, αιιά θαη ηα ηπξηά…
Έηζη, επηιέμακε λα παξνπζηάζνπκε θαη λα ζπλδπάζνπκε ζε απηή ηελ
εθδήισζε καηηγοπίερ… θαηεγνξίεο θξαζηώλ κε θαηεγνξίεο ηπξηώλ.
Γη’ απηό θαη ε επηινγή ήηαλ εμαηξεηηθά δύζθνιε.
Ρα θξαζηά πνπ επηιέμακε θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα ησλ νηληθώλ
θαηεγνξηώλ: Ππλδπαζκνί ιεπθώλ, εξπζξώλ, ξνδέ, κε ηελ έληαζε, ηηο
δηαβαζκίζεηο ησλ αξσκάησλ, καο νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ησλ 17
θξαζηώλ πνπ παξνπζηάδνπκε.
Θάζε «θαηεγνξία» αληηπξνζσπεύεηαη επάμηα από ζπγθεθξηκέλνπο
αληηπξνζώπνπο. Απαξαίηεηα αληηπξνζσπεύηεθαλ νη βαζηθέο δηεζλείο
πνηθηιίεο, αιιά θαη εθείλεο νη ειιεληθέο πνπ ηαηξηάδνπλ απόιπηα κε
πιήζνο ηπξηώλ… ην Αζύξηηθν, νη ζπλδπαζκνί ηνπ κε άιιεο πνηθηιίεο
έρνπλ «πκλεζεί» δηεζλώο… Αγησξγίηηθν θαη Μηλόκαπξν, ζε ξνδέ,
εξπζξά δηαθόξσλ εληάζεσλ δελ έρνπλ εθηηκεζεί επαξθώο ζε
ζπλδπαζκό κε δηάθνξα ηπξηά…
πάξρνπλ θξαζηά «εύθνια» κε ην ηπξί… ην Sauvignion Blanc είλαη έλα
από απηά… ην δηθό καο Κνζρνθίιεξν επίζεο. Κεξηθέο θαηεγνξίεο
θξαζηώλ όκσο είλαη θάπσο «παξαπνλεκέλεο» ζηελ ρώξα καο, ελώ
ηαηξηάδνπλ απόιπηα κε ηπξηά (θαη κε πνιιά άιια…). Ρα εληζρπκέλα, ηα
εκίγιπθα θαη γιπθά θξαζηά είλαη θάπνηα από απηά, ην Riesling είλαη ην
δεύηεξν, ζεσξνύκελν από πνιινύο –καδί κε ην Gewurztraminer- σο ην
πην «θηιηθό» θξαζί κε ηα ηπξηά).
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πάξρνπλ όκσο θαη θξαζηά «δύζθνια» κε ην ηπξί… θάπνηα δπλαηά
θόθθηλα απαηηνύλ ίδηα ή θαη πεξηζζόηεξε «δύλακε» ζηα ηπξηά κε ηα
νπνία ζα ζπλδπαζηνύλ… θάπνηα «δπλαηά» ηπξηά απαηηνύλ ηελ ίδηα
…δύλακε από απηνύο πνπ ζα ηα δνθηκάζνπλ! ...πεξηιάβακε θαη ηα κελ
θαη ηα δε…
Μέξνπκε όηη νη επηινγέο καο δελ είλαη ηέιεηεο. Θάπνηνη ζα δηαθσλήζνπλ
ζηελ εθπξνζώπεζε θαη ησλ ηπξηώλ θαη ησλ θξαζηώλ, είλαη θάηη
αλακελόκελν, θαη ην γλσξίδνπκε. Ζ γεύζε είλαη όπσο ε κνπζηθή: Άιια
είδε κνπζηθήο αξέζνπλ ζε θάζε έλαλ από εκάο… θαη νξηζκέλα
«καζαίλνληαη» κε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη δνθηκή.
Δθείλν πνπ ειπίδνπκε, είλαη νη επηινγέο καο λα κελ ζαο αθήζνπλ
αδηάθνξνπο…
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Λεςκά κανονικήρ απωματικότηταρ:
Chateau Reynon

Απνιαπζηηθό ιεπθό θξαζί από ην Bordeaux. Ζ πνηθηιηαθή ηνπ ζύλζεζε ηνπ ραξίδεη
θαιή νμύηεηα θαη ηδηαίηεξε αξσκαηηθόηεηα. Όκνξθν ιεπθό γηα όιεο ηηο ώξεο κε
ηδηαίηεξα θαιή ζρέζε κε ηα πεξηζζόηεξα ηπξηά

Riesling Hugel

Ξνηνηηθό ιεπθό θξαζί από έλαλ εμαηξεηηθό νίθν ηεο Αιζαηίαο. Απνηππώλεη μεθάζαξα
ηελ δπλακηθή ηνπ Riesling, πξνζθέξνληαο όκνξθα αξώκαηα ιεπθόζαξθσλ θξνύησλ
θαη κειηνύ, έληνλε νμύηεηα θαη ζεκαληηθά πεξηζώξηα εμέιημεο κε ηελ παιαίσζε.

Sauvignon Blanc

Riesling

Λεςκά απωματικά:
Rosemount Estate GTR
Riesling

Δληππσζηαθά αξσκαηηθό θξαζί πνπ είλαη αδύλαηνλ λα πεξάζεη απαξαηήξεην. Ρν
όκνξθν ραξκάλη ηνπ εμαζθαιίδεη έλαλ αθαηακάρεην ζπλδπαζκό ηξνπηθήο
αξσκαηηθόηεηαο θαη εθξεθηηθήο νμύηεηαο. Ζ αηζζεηή γιπθύηεηά ηνπ ην θέξλεη ζην
«θαηώθιη» ηεο θαηεγνξίαο ησλ εκίμεξσλ.

Λεςκά βαπελάτα:
ιγάλας ανηορίνε Βαρέλι

Έλα ιεπθό θξαζί θηηαγκέλν γηα ην θαινθαηξηλό Διιεληθό ηξαπέδη. Ζ ιεκνλάηε
κεηαιιηθόηεηα ηνπ Αζύξηηθνπ απνθηά θαπληζηέο λόηεο από ην δξύηλν βαξέιη θαη
απνγεηώλεη θάζε θαινθαηξηλό ζαιαζζηλό έδεζκα πνπ ςήλεηαη ζηα θάξβνπλα

Chateau Julia Chardonnay
Γρσός

Ξνηνηηθό βαξειάην ιεπθό από Chardonnay. Όκνξθα εμσηηθά αξσκαηηθά παηρλίδηα
ζηε κύηε πιαηζηώλνληαη από ην ζώκα θαη ηελ δηάξθεηα ζην ζηόκα. Έλα θξαζί γηα
εθείλνπο πνπ επηιέγνπλ ιεπθό θξαζί αθόκα θαη όηαλ όινη νη άιινη επηκέλνπλ γηα
θόθθηλν.

Αζύπηικο

Chardonnay

Ροζέ Απωματικό:
Gentilini Rose 2009 (Preview)
Μοζσοθίλεπο

Από ηηο ειάρηζηεο ξνδέ εηηθέηεο κε βάζε ην Κνζρνθίιεξν, ην θξαζί απηό δηαθξίλεηαη
γηα ηελ αξσκαηηθόηεηα θαη ηε θξεζθάδα ηνπ. Ζ θεηηλή νηλνπνίεζε πεξηέρεη θαη κία
"ζηαγόλα" Αγησξγίηηθν, θαη απηό ηνπ δίλεη κία πην "ζνβαξή" δηάζηαζε, ρσξίο όκσο λα
ηνπ ζηεξεί ηνλ παηρληδηάξηθν, ινπινπδάην ραξαθηήξα ηνπ.

Ροζέ κανονικήρ απωματικότηταρ:
Thema Πασλίδε Ροδέ
Tempranillo

Αγαπεκέλν ξνδέ από Tempranillo, πνπ μεδηπιώλεη όκνξθα ηα επράξηζηα θξανπιέληα
αξώκαηά ηνπ, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ηζνξξνπεκέλεο νμύηεηάο ηνπ. Γνθηκάζηε ην
όρη κόλν γηα ηελ πξσηνηππία πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ Ηζπαληθή πνηθηιία ηνπ, αιιά θαη
γηα ην γεγνλόο όηη είλαη έλα άθξσο απνιαπζηηθό ξνδέ πνπ δέλεη ηέιεηα κε ηα
κεδεδάθηα πνπ ζα θιεζεί λα ζπλνδεύζεη.

Ροζέ ημίξηπο:
Καηώγι Αβέρωθ Ροδέ
Ξινόμαςπο

Δπράξηζην θαη δξνζεξό ξνδέ κε ραξαθηεξηζηηθά όκνξθν ρξώκα, θξέζθα θξνπηέληα
αξώκαηα θαη κία απξόζκελε αιιά δηαθξηηηθή γιύθα ζην ηέινο. Λαη, ην Αβέξσθ Ονδέ
είλαη εκίμεξν, δειαδή είλαη ιηγάθη πην γιπθό από ηα μεξά ξνδέ ηνπ εκπνξίνπ, θη απηό
ηνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα γίλεη έλα εμαηξεηηθό απεξηηίθ γηα όιεο ηηο ώξεο, αιιά θαη
λα ζπλνδεύζεη ηέιεηα ηα πην εθιεθηά ηπξηά πνπ ζα βξείηε ζην εκπόξην.
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Επςθπό Φπέσκο:
Αμπέλοσ Φως, Ζαταριάς

Φξέζθν εξπζξό από Αγησξγίηηθν γηα όιεο ηηο ώξεο. Ρν Ακπέινπ Φσο είλαη έλα
επράξηζην, αξσκαηηθό θξαζί πνπ εθθξάδεη απιόρεξα όιε ηελ θηιηθόηεηα ηνπ
Αγησξγίηηθνπ θαη πξννξίδεηαη γηα λα ζπκκεηάζρεη ζε πνιινύο θαη επράξηζηνπο
γεπζηηθνύο ζπλδπαζκνύο.

Gentilini Red

Δύθνιν θαη θηιηθό θαζεκεξηλό εξπζξό θξαζί κε κεγάιεο δπλαηόηεηεο γεπζηηθώλ
ζπλδπαζκώλ. Ζ όκνξθε νμύηεηά ηνπ θαη νη επγελείο ηαλίλεο ηνπ ην θάλνπλ ηδηαίηεξα
απνιαπζηηθό γηα θάζε ζηηγκή.

Αγιωπγίηικο

Syrah, Αγιωπγίηικο,
Μαςποδάθνη

Επςθπά Μέτπιαρ Έντασηρ:
Κηήμα Νέμειον

Έλα όκνξθν εξπζξό από ηε Λεκέα, νηλνπνηεκέλν κε αγάπε θαη ζεβαζκό ζηελ
πεξηνρή θαη ηελ πνηθηιία-ζεκαία ηεο, ην Αγησξγίηηθν. Ζ δσεξή θαη πηθάληηθε
αξσκαηηθόηεηα ζηε κύηε θαη ην ζηόκα πιαηζηώλεηαη από θαιή νμύηεηα θαη
ηζνξξνπεκέλε ηαληθή δνκή.

Chianti Classico Fonterutoli

Αδηακθηζβήηεηα από ηηο πνηνηηθόηεξεο εηηθέηεο Chianti Classico πνπ έξρνληαη ζηελ
Διιάδα. Πηηβαξό, πινύζην θαη γεκάην, αλαδεηθλύεη ηελ ηππηθόηεηα ηνπ θξαζηνύ ηεο
δώλεο κέζα από έλα πην πιεζσξηθό αξσκαηηθό θαη γεπζηηθό πξίζκα.

Marcus Molitor Pinot Noir

Ν νξηζκόο ηεο θνκςόηεηαο ζηα εξπζξά θξαζηά, κε κία πνηνηηθή εηηθέηα από ηελ
Markus Molitor. Όκνξθε "έθδνζε" ηνπ Pinot Noir κε θξέζθα αξώκαηα θόθθηλσλ
θξνύησλ, δηαθξηηηθή αξσκαηηθή θαη γεπζηηθή παξνπζία ηνπ βαξειηνύ θαη βεινύδηλεο
ηαλίλεο.

Αγιωπγίηικο

Malvasia, Merlot, Sangiovese

Pinot Noir

Δςνατά Επςθπά
Ηγεμών

Κεγαινπξεπήο πξνζέγγηζε ζην εξπζξό θξαζί ηεο Λεκέαο από έλα θαηλνύξην θηήκα
ηεο πεξηνρήο. Ζ πξνζεθηηθή νηλνπνίεζε θαη ε καθξά παιαίσζε έρνπλ σο απνηέιεζκα
έλα θξαζί γεκάην, πιεζσξηθό θαη πνιπδηάζηαην, ην νπνίν σζηόζν επηδεηθλύεη έλαλ
ηδηαίηεξα θηιηθό ραξαθηήξα πνπ ην θαζηζηά εμαηξεηηθό ζπλνδό γηα ηα εδέζκαηα ελόο
πινύζηνπ ρεηκσληάηηθνπ ηξαπεδηνύ.

Κηήμα Φοσνηή

Ρππηθό εξπζξό ηεο Λάνπζαο πνπ απνηππώλεη κε αθξίβεηα ηελ δπλακηθή ηνπ
Μηλόκαπξνπ. Ρα πξσηνγελή αξώκαηα θόθθηλσλ θξνύησλ θαη ληνκάηαο πνπ
παξνπζηάδεη ε πνηθηιία, ληύλνληαη ζσζηά από ηελ πηθάληηθε αξσκαηηθή επέλδπζε
πνπ ραξίδεη ην βαξέιη. Ξινύζηεο ηαλίλεο θαη όκνξθε νμύηεηα ζπκπιεξώλνπλ ην
όκνξθν εξπζξό παθέην.

Οινόηρια Γε Cabernet
Sauvignon Αγιωργήηικο

Ξινύζην εξπζξό θξαζί γηα βαξύ ρεηκώλα θαη θαιό θαγεηό. Ρα αξώκαηα ζηε κύηε
παξαπέκπνπλ ζην πηθάληηθν ςεηό θξέαο, ελώ ζην ζηόκα είλαη πιεζσξηθό, κε
ζθηρηέο ηαλίλεο θαη καθξά επίγεπζε.

Kaiken Ultra Malbec

Έλα εμαηξεηηθό εξπζξό από ηελ Αξγεληηλή, κε ηελ ππνγξαθή ηνπ κεγάινπ νηλνπνηνύ
ηνπ λένπ θόζκνπ, Aurelio Montes (ην ζπγθεθξηκέλν, κάιηζηα, είλαη από ηα
αγαπεκέλα ηνπ). Ξξνέξρεηαη από έλα πξνλνκηνύρν ακπεινηόπη ζηνπο πξόπνδεο ησλ
Άλδεσλ, ζε πςόκεηξν 1400 κέηξσλ! Έλα 10% Cabernet Sauvignon (πνπ δελ
αλαγξάθεηαη) από ην ίδην ακπεινηόπη ηνπ ραξίδεη θνζκνπνιίηηθν πξνθίι θαη
πνιππινθόηεηα. Δίλαη εμαηξεηηθό ζην ζηόκα κε βνπηπξάηε γεπζηηθόηεηα θαη ηέιεηεο
ηαλίλεο.

Αγιωπγίηικο

Ξινόμαςπο

Cabernrt Sauvignon, Αγιωπγίηικο

Malbec
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Γλςκά
Μοζτάηο Λήμνοσ
Χαηδεγεωργίοσ

Μοζσάηο Αλεξανδπείαρ

Θνξπθαία έθθξαζε ηνπ Διιεληθνύ γιπθνύ Κνζράηνπ ηεο Ιήκλνπ. Θαζαξή
ινπινπδάηε κύηε, κεισκέλα αξώκαηα πνπ ζπλερίδνληαη ζην ζηόκα, όκνξθε
νμύηεηα θαη άςνγε δηάξθεηα.

Ενισσςμένα
Μασροδάθνε Παρπαρούζε

Δμαηξεηηθή εηηθέηα Καπξνδάθλεο πνπ εληππσζηάδεη γηα ηελ θνκςόηεηα θαη ηελ
ηζνξνπία ηεο. Ξινύζηα θαη πνιύπινθε, κε βάζνο θαη πιεζσξηθόηεηα,
επαλαπξνζδηνξίδεη ηνλ νξηζκό πνπ πηζαλώο λα είραηε ζην κπαιό ζαο γηα ηε
Καπξνδάθλε.

Port Ramos Pinto

Φηηαγκέλν από θξαζηά πςειήο πνηόηεηαο ηεο Quinta de Ervamoira, κε κίμε θξαζηώλ
δηαθνξεηηθώλ εηώλ, θαηαθέξλεη λα αλαδεηθλύεη ηαπηνρξνλα ηελ δσεξάδα θαη
θξεζθάδα ησλ λέσλ εζνδεηώλ θαη ηελ πνιππινθόηεηα θαη σξηκόηεηα ησλ παιαηώλ.
Κε γεκάην ζώκα, απαιή γεύζε θαη αξώκαηα μύινπ, βαλίιηαο αιιά θαη ώξηκσλ
θξνύησλ, ελα port Ξνπ ζα πξέπεη λα ην δνθηκάζεηε νπσζδήπνηε.

Μαςποδάθνη

Port

21 Φεβξνπαξίνπ, εζηηαηόξην Milos, Hilton Αζελώλ, 13:00-16:00

Τα Τυριά
Αλ ε δπζθνιία εμεύξεζεο αληηπξνζσπεπηηθώλ θξαζηώλ γηα κηα
γεπζηγλσζία κε αληηθείκελν ην «πάληξεκα» θξαζηώλ θαη ηπξηώλ είλαη
κεγάιε, ηόηε ηη λα πεη θαλείο γηα ηα ηπξηά… εδώ δελ ππάξρνπλ θαλ
ζπκθσλεκέλεο δηεζλώο θαηεγνξίεο…
Αλ αλαηξέμεηε ηελ βηβιηνγξαθία, ζα βξείηε θαηεγνξηνπνηήζεηο κε βάζε
ηελ ζθιεξόηεηα, ην γάια, ηα αξώκαηα, ηηο γεύζεηο… ηπξηά ζθιεξά,
καιαθά, εκίζθιεξα, ηπξηά έληνλα, ηπξηά αξσκαηηθά, ηπξηά πνπ
κπξίδνπλ …αθόξεηα… ηπξηά κνπριηαζκέλα… πνιιαπιαζηάζηε θάζε
θαηεγνξία κε όιεο ηηο άιιεο, θαη ζα βξείηε ηνλ άπεηξν αξηζκό ησλ
ηπξηώλ πνπ ππάξρνπλ… κόλν ε Γαιιία δηαζέηεη πάλσ από 1000 ηπξηά!
Δκείο επηιέμακε ηα ηπξηά πνπ ζα παξνπζηάζνπκε κε ηα θξαζηά καο, κε
βάζε ηελ «αληηπξνζσπεπηηθόηεηά» ηνπο, δειαδή κε ηελ πηζαλόηεηα
λα ζπλαληήζεη θαλείο θάπνην ηπξί παξόκνην κε απηά πνπ
παξνπζηάδνπκε. Κε βάζε απηή ηελ «απζαίξεηε» θαηεγνξηνπνίεζε
(όιεο νπζηαζηηθά είλαη απζαίξεηεο) θαηαιήμακε λα επηιέμνπκε εθείλα
ηα ηπξηά πνπ αλήθνπλ κελ ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία, αιιά πνπ ε
«δηαθνξεηηθόηεηά» ηνπο ηα θαζηζηά ελδηαθέξνληα: Δπηιέμακε ην
Ηζπαληθό Cabrales αληί ησλ πνιύ γλσζηώλ (θαη δνθηκαζκέλσλ)
Roquefort ή Stilton, ώζηε λα έρεηε ηελ επθαηξία λα δνθηκάζεηε έλαλ
άμην αληηπξόζσπν ησλ blue Cheeses αιιά θαη ηαπηόρξνλα πξσηόηππν
θαη δηαθνξεηηθό… Δμαηξέζακε ηπξηά πνπ νη πεξηζζόηεξνη ζα έρεηε
νπσζδήπνηε δνθηκάζεη (π.ρ. Camembert) θαη αλη’ απηνύ δηαιέμακε –
γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία έλα Brie θαη εηδηθά ην Brie de Meau
Όπσο θαη κε ηα θξαζηά, ππάξρνπλ ηπξηά «θηιηθά» πξνο ην θξαζί, θαη
ηπξηά «δύζθνια»… αιιά θαη εδώ νη «εηδηθνί» δηαθσλνύλ… θάπνηνη
ραξαθηεξίδνπλ ην Parmigiano Reggiano ζαλ έλα από ηα θηιηθόηεξα
ηπξηά, θάπνηνη άιινη ζαλ έλα από ηα δύζθνια… εζείο όκσο ηειηθά ζα
απνθαζίζεηε. Γηαηί όπσο θαη ην θξαζί, ην θαιύηεξν ηπξί είλαη απηό πνπ
ζαο …αξέζεη! Θαη ν θαιύηεξνο ζπλδπαζκόο ηπξηνύ κε θξαζί είλαη
αζθαιώο απηόο πνπ ζαο αξέζεη…
Γνθηκάζηε ινηπόλ όια κε …όια: 260 ζπλδπαζκνί είλαη ζηελ δηάζεζή
ζαο, ζε απεξηόξηζηεο πνζόηεηεο, θαη κόλν ε πξνζσπηθή ζαο αληνρή
κπνξεί λα απνηειέζεη θξαγκό ζηελ γεπζηγλσζηηθή εκπεηξία πνπ ζαο
πξνζθέξεη ην House of Wine…
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Παπαγωγή
.

Brie de Meaux

Ξεξηνρή:

Γαιιία
Seine-et-Marne, Loiret, Meuse, Aube,
Marne, Haute-Marne θαη Yonne.

Γάια:
Κέζνδνη Ξαξαζθεπήο:

Νιόπαρν αγειαδηλό

Απαηηνύληαη πεξίπνπ 25 ιίηξα γάιαθηνο γηά ηελ παξαζθεπή ελόο
θεθαιηνύ ηπξηνύ. Ρνπνζεηείηαη ζε κηα δεμακελή γηα 16 ώξεο όπνπ
θαη γίλεηαη ε δύκσζε, θαη ζηε ζπλέρεηα γηα 1 ώξα ζε δνρεία όπνπ
πήδεη. Θαηόπηλ ην ηπξόπεγκα θόβεηαη ζε κηθξνύο θύβνπο θαη
πιάζεηαη κε ην ρέξη ζε ιεπηέο δηαδνρηθέο "θέηεο". Ρέινο,
ζηξαγγίδεηαη ζε θαιακέληεο ςάζεο. Αιαηίδεηαη ηελ επόκελε κέξα,
θαη ηέινο σξηκάδεη γηα 6-8 εβδνκάδεο. Ν ζπλνιηθόο ρξόλνο
παξαζθεπήο ηνπ είλαη 2 κήλεο.

Γεςζιγνωζηικέρ Σημειώζειρ
Ρν Brie de Meaux είλαη γλσζηό από ηελ επνρή ηνπ Θαξινκάγλνπ.
Ζ θόκεζα ηεο Θακπαλίαο Blanche de Navarre, ην έζηειλε ζαλ δώξν
ζηνλ βαζηιηά Φίιηππν Ζ νλνκαζία ηνπ πξνέξρεηαη από ηελ πόιε
Meaux, ελώ ε θαηαγσγή ηνπ από ην αβαείν ηεο Notre Dame de
Jouarre. Δίλαη ην ηπξί πνπ ν Ραιιεπξάλδνο νλόκαζε "Βαζηιηά ησλ
ηπξηώλ" θαη "ηπξί ησλ Βαζηιηάδσλ" ην 1815 ζηελ Πύλνδν ηεο
Βηέλλεο.
Κε πηζηνπνηεηηθό AOC από ην 1980, ην Brie de Meaux έρεη ιεπηή
θαη αθξάηε θαγώζηκε θξνύζηα, ε δε πθή ηνπ είλαη θξεκώδεο θαη
καιαθή, κε γεύζε αξθεηά έληνλε (όηαλ σξηκάζεη) θαη κε κηά
ππνςία ακκσλίαο.
Ζ παξαγσγή Brie de Meaux πεξηνξίδεηαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ Seineet-Marne, Loiret, Meuse, Aube, Marne, Haute-Marne θαη Yonne.
Ραηξηάδεη κε:

Θα ην δνθηκάζεηε κε θξαζηά
Chardonnay, Chablis, θαζώο θαη κέηξηαο
δύλακεο εξπζξά
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Παπαγωγή
Ξεξηνρή:

Γαιιία
Αιζαηία θαη Ισξξαίλε

Γάια:

Νιόπαρν αγειαδηλό (ζηηο θάξκεο),
παζηεξησκέλν (βηνκεραληθά)

Κέζνδνη Ξαξαζθεπήο:

Munster Fermier
AOC

Ζ δηαδηθαζία μεθηλά κε αλάκημε ηνπ πξσηλνύ γάιαθηνο κε απηό ηεο
λύρηαο, πνπ δηαηεξείηαη ζε δξνζεξό κέξνο. Πηε ζπλέρεηα
ζεξκαίλεηαη, πξνζηίζεηαη ππηηά, θαη αθνύ πήμεη, θόβεηαη ζε θύβνπο,
πιάζεηαη, αθήλεηαη λα ζηξαγγίμεη, θαη ε δηαδηθαζία
επαλαιακβάλεηαη πνιιέο θνξέο. Ρέινο αιαηίδεηαη, θαη ηνπνζεηείηαη
ζε θαινύπηα. Ωξηκάδεη ζε πγξά θειάξηα γηα 1-3 κήλεο, αλάινγα κε
ην κέγεζόο ηνπ. Ζ πγξαζία επλνεί ηελ παξαγσγή ησλ βαθηεξηδίσλ
πνπ ηνπ δίλνπλ ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ρξώκα θαη γεύζε. Ζ
εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα πξέπεη λα μεπιέλεηαη ηαθηηθά.

Γεςζιγνωζηικέρ Σημειώζειρ
To Munster Fermier είλαη έλα καιαθό ηπξί κε έληνλε γεύζε θαη
αθόκα πην έληνλε κπξσδηά, πξνζηαηεπκέλν από AOC ήδε από ην
1978. Ρν όλνκα Munster πξνέξρεηαη από ηελ κηθξή πόιε Munster,
όπνπ, ζηα γύξσ αβαεία θαη κνλαζηήξηα ησλ Βνζγίσλ, ην ηπξί
σξίκαδε ζηα θειηά ησλ κνλαρώλ. Ρν δεύηεξν ζπλζεηηθό (Fermier)
ππνδειώλεη ηελ παξαγσγή ηνπ ζηηο θάξκεο από νιόπαρν
αγειαδηλό γάια, πνπ ην μερσξίδεη από ην βηνκεραληθά παξαγόκελν
Munster από παζηεξησκέλν, αιιά θαη ππνδειώλεη ηελ πνιύ
εληνλόηεξε γεύζε ηνπ.
Κε ηζηνξία παξαγσγήο ήδε από ην 11ν αηώλα, θαη κε πξώηε
αλαθνξά ηνπ ζηελ ζπλζήθε ηνπ Marquard (1339), γίλεηαη
επξύηαηα γλσζηό θαη απνθηά "ηίηιν επγελείαο" ην 1532 ζην
Πηξαζβνύξγν.
Ρξώγεηαη παξαδνζηαθά κε κηα ιεπηή θέηα ςσκηνύ, αιιά θαη ζαλ
θύξην γεύκα ζπλνδεπόκελν από παηάηεο θαη ζαιάηα. Δμαηξεηηθό
επίζεο ζε αλάκημε κε ςηινθνκκέλν θξεκκύδη, αιάηη θαη πνιύ πηπέξη.
Ραηξηάδεη κε:

Gewürztraminer, αιιά ζα ηνικήζηε θαη
ηνλ ζπλδπαζκό κε ηα δπλαηά. θόθθηλα
θξαζηά καο....
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Παπαγωγή
Ξεξηνρή:

Valençay

Θεληξηθή Γαιιία
Δπαξρία ηνπ Berry ηεο θνηιάδαο ηνπ
Ιίγεξα
Θαηζηθίζην

Γάια:
Κέζνδνη Ξαξαζθεπήο:
Κέζνδνη Ξαξαζθεπήο:
Ζ δηαδηθαζία μεθηλά κε ηελ ζέξκαλζε ηνπ γάιαθηνο, ζηε ζπλέρεηα
Ζ
δηαδηθαζίαππηηά,
μεθηλάθαη
κε ηνπνζεηείηαη
ηελ ζέξκαλζεζεηνπ
γάιαθηνο,
ζηεπήμεη,
ζπλέρεηα
πξνζηίζεηαη
θαινύπηα.
Αθνύ
πξνζηίζεηαη
ππηηά,
θαη ηνπνζεηείηαη
ζε θαινύπηα.
Αθνύ ζε
πήμεη,
επηθαιύπηεηαη
κε ζηάρηε
θαη θαξβνπλόζθνλε.
Ωξηκάδεη
πγξά
επηθαιύπηεηαη
κε θειάξηα
ζηάρηε θαη
Ωξηκάδεη
αιιά αεξηδόκελα
γηα θαξβνπλόζθνλε.
γηα 3 εβδνκάδεο, νπόηε
θαηζε
ε πγξά
αιιά
αεξηδόκελα
θειάξηα γηα
3 εβδνκάδεο,
νπόηε θαη ε εμσηεξηθή
εμσηεξηθή
ηνπ επηθάιπςε
καιαθώλεη.
.
ηνπ επηθάιπςε καιαθώλεη

Γεςζιγνωζηικέρ Σημειώζειρ
Γεςζιγνωζηικέρ Σημειώζειρ
Ρν Valençay είλαη θαηζηθίζην (chèvres) ηπξί πνπ παξάγεηαη ζηελ
Ρν
Valençay
είλαη θαηζηθίζην
(chèvres)
ηπξίζηελ
πνπ παξάγεηαη
ζηελ
επαξρία
ηνπ Berry
ηεο θνηιάδαο
ηνπ Ιίγεξα,
θεληξηθή Γαιιία,
επαξρία
Berry ηνπ
ηεο από
θνηιάδαο
ηνπ Ιίγεξα,
ζηελ θεληξηθή Γαιιία,
θαη πήξεηνπ
ην όλνκά
ηελ νκώλπκε
πόιε.
θαη πήξε ην όλνκά ηνπ από ηελ νκώλπκε πόιε.
Ρν ζρήκα ηεο θόινπξεο ππξακίδαο πξνήιζε -θαηά ηελ παξάδνζεΡν
ηεο θόινπξεο
ππξακίδαο
πξνήιζε
-θαηά
παξάδνζεαπόζρήκα
ηελ ...απνθνπή
ηεο θνξπθήο
ηεο
ππξακίδαο
κεηελ
ην ζπαζί
ηνπ,
από
θνξπθήο ηεο
ππξακίδαο
ην ζπαζί
ηνπ,
γηαηίηελ
ηνπ...απνθνπή
ζύκηδε ηελ ηεο
απνηπρεκέλε
εθζηξαηεία
ηνπκεζηελ
Αίγππην.
γηαηί ηνπ ζύκηδε ηελ απνηπρεκέλε εθζηξαηεία ηνπ ζηελ Αίγππην.
Ζ επηθάιπςε ζηάρηεο κε ηελ νπνία θαιππηεηαη ακέζσο κεηά ηελ
Ζ
επηθάιπςε
ζηάρηεο
κε ηελ
νπνία
θαιύπηεηαη
ακέζσο
κεηά
ηελ
παξαγσγή
ηνπ,
δεκηνπξγεί
ηνλ
εμσηεξηθό
ηνπ θινηό,
πνπ
θαιύπηεη
παξαγσγή
δεκηνπξγεί
ηνλ εμσηεξηθόθαηζηθίζην
ηνπ θινηό,
πνπ θαιύπηεη
ηελ βαξηά, ηνπ,
ππθλή
θαη κε ραξαθηεξηζηηθό
άξσκα
ηελ
βαξηά, ηνπ
ππθλή
θαη κεπνπ
ραξαθηεξηζηηθό
θαηζηθίζην
εζσηεξηθή
πάζηα,
ζπκπιεξώλεηαη
από ηελάξσκα
ππόμηλε γεύζε
εζσηεξηθή
ηνπ πάζηα, πνπ ζπκπιεξώλεηαη από ηελ ππόμηλε γεύζε
ηνπ.
ηνπ.
Ραηξηάδεη κε:
Δμαηξεηηθά κε Sauvignon Blanc, πνπ
Ραηξηάδεη κε:
Δμαηξεηηθά
κε Sauvignon
πνπ
ηζνξξνπεί ηελ
έληαζε ησλBlanc,
αξσκάησλ
ηζνξξνπεί
ηελ έληαζε ησλ αξσκάησλ
ηνπ ηπξηνύ..
ηνπ ηπξηνύ..
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Παπαγωγή
Ξεξηνρή:

Γαιιία
Γαιιηθέο Άιπεηο

Γάια:

Αγειαδηλό

Κέζνδνη Ξαξαζθεπήο:

Beaufort d'été
AOC

Σξεηάδνληαη πάλσ από 500 ιίηξα αγειαδηλό γάια πνπ πξνέξρεηαη
από αγειάδεο πνπ βόζθνπλ ζε άγξηα αιπηθά ιηβάδηα, γηα λα
παξαρζνύλ 45 θηιά Beaufort d'été, (έλα θεθάιη), πνπ απαηηείηαη
ζηε ζπλέρεηα λα σξηκάζεη ζε θειάξηα ησλ Άιπεσλ γηά 4-6 κήλεο,
ίζσο θαη πεξηζζόηεξν.

Γεςζιγνωζηικέρ Σημειώζειρ
To Beaufort ήηαλ ήδε γλσζηό από ηνπο ξσκαηθνύο ρξόλνπο, θαη
πήξε ην όλνκά ηνπ από κηά κηθξή αγξνηηθή πόιε ζηηο Γαιιηθέο
άιπεηο. Δξρεηαη ζε ηξείο "εθδόζεηο": Beaufort, Beaufort d’été
(θαινθαηξηλό Beaufort -ην πηό εύγεπζην, απηό πνπ ζα δνθηκάζεηε)
θαη ην Beaufort d’Alpage (ησλ αιπηθώλ βνπλώλ).
Δπεηδή πξνέξρεηαη από γάια αξκεγκέλν ην θαινθαίξη, είλαη πην
γιπθό θαη γη' απηό πην εθιεθηό από ηα άιια Beaufort.
Θα δηαπηζηώζεηε όηη ην Beaufort είλαη πηό θξεκώδεο θαη πηό
πινύζην ζε γεύζε από άιια "βνπλίζηα" ηπξηά, όπσο ην Gruyere,
ην Comté (πνπ επίζεο ζα δνθηκάζεηε) ή ην Emmental, κε
επράξηζηα αξώκαηα γάιαθηνο, βνπηύξνπ θαη κειηνύ, αιιά θαη
ειαθξά αξώκαηα ινπινπδηώλ θαη ρόξησλ.
Ραηξηάδεη κε:

Ηδαληθά ζεξβίξεηαη κε θαπληζηό ζνινκό,
κε θξπγαληζκέλεο ιεπηέο θέηεο
ςσκηνύ, θαη είλαη επίζεο θαηάιιειν γηα
fondu. Θα ην δνθηκάζεηε κε ιεπθά
θξαζηά ηνπ House of Wine, (θπξίσο
Chardonnay), αιιά θαη Riesling.

21 Φεβξνπαξίνπ, εζηηαηόξην Milos, Hilton Αζελώλ, 13:00-16:00

Παπαγωγή

Parmigiano
Reggiano

Ξεξηνρή:

Ηηαιία
Ρν απζεληηθό Parmigiano Reggiano
(απηό πνπ ζα δνθηκάζεηε ζην House of
Wine), παξάγεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο
πεξηνρέο ηεο Ξάξκαο (από όπνπ θαη ην
όλνκά ηνπ), ηνπ Reggio Emilia, ηεο
Modena, θαη ηεο Bologna (όιεο ζηελ
Emilia-Romagna), θαζώο θαη ζηελ
Κάληνβα (ζηε Ινκβαξδία).

Γάια:

Αγειαδηλό

Κέζνδνη Ξαξαζθεπήο:
Ρπξί θηηαγκέλν από αγειαδηλό γάια, είλαη έλα ζθιεξό αξκπξό ηπξί
κε έληνλε γεύζε, πνπ πεξλά θπξηνιεθηηθά από ...40 θύκκαηα από
ηελ έλσζε ησλ παξαγσγώλ γηα λα πάξεη ην "εύζεκν" ηνπ
Parmigiano Reggiano.

Γεςζιγνωζηικέρ Σημειώζειρ
Ζ νλνκαζία "Ξαξκεδάλα" θαη Parmesan (Γαιιηθά) δίλεηαη ζηα
ηπξηά πνπ κηκνύληαη ή αληηγξάθνπλ ην απζεληηθό Parmigiano
Reggiano, θαζώο ε νλνκαζία είλαη πξνζηαηεπκέλε.
Νη γεπζηγλώζηεο ζεσξνύλ ην Parmigiano Reggiano σο εμαηξεηηθό
επηηξαπέδην ηπξί, θαη όρη κόλν ...ηξηκκέλν, όπσο ζπλεζίδεηαη λα
ρξεζηκνπνηείηαη. Πηελ πεξηνρή ηεο Emilia-Romagna ζπλδπάδεηαη κε
αριάδηα θαη θαξύδηα, ζην ηέινο ελόο γεύκαηνο. Ζ θαιύηεξε "ειηθία"
ηνπ είλαη κεηαμύ 18 θαη 30 κελώλ, όηαλ είλαη αθόκα ζρεηηθά
καιαθό, αιιά έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη ηα ππέξνρα, πνιύπινθα
αξώκαηά ηνπ, θαη κε κόλν κεξηθά ζεκεία θξπζηαιιηθνύ αιαηηνύ λα
ηνπ δίλνπλ ηελ ραξαθηεξηζηηθή γεύζε ηνπ.
Ραηξηάδεη κε:

Θα ην δνθηκάζεηε κε ιεπθά, Sauvignon
Blanc, αιιά θαη εξπζξά Cabernet
Sauvignon ή Syrah.

21 Φεβξνπαξίνπ, εζηηαηόξην Milos, Hilton Αζελώλ, 13:00-16:00

Παπαγωγή
Ξεξηνρή:

Γαιιία
Δπαξρία Jura, Fort des Rousses

Γάια:

Κε παζηεξησκέλν αγειαδηλό γάια,
απόιπηα θξέζθν, πνπ απαγνξεύεηαη λα
απνζεθεπηεί θαη πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαγσγή ηνπ
Comté ην αξγόηεξν κέρξη 24 ώξεο από
ην άξκεγκα

Comté Juraflore
Κέζνδνη Ξαξαζθεπήο:

Ζ δηαδηθαζία μεθηλά κε ηελ ζέξκαλζε ηνπ γάιαθηνο, ζηε ζπλέρεηα
πξνζηίζεηαη ππηηά, θαη ηνπνζεηείηαη ζε θαινύπηα. Ωξηκάδεη από 4
έσο 18 κήλεο ζηα θειάξηα (Caves) Juraflore ζην Fort des Rousses,
ζε πςόκεηξν 1150κ

Γεςζιγνωζηικέρ Σημειώζειρ
Ρν Comté Juraflore είλαη έλα αξκπξό, ήπην ηπξί, κε ιεπηά,
θξνπηώδε αξώκαηα κε γεύζε πνπ αιιάδεη αλάινγα κε ηελ
σξίκαλζή ηνπ από ηελ επνρή πνπ αξκέρηεθε ην γάια.
Νπσο ην Emmendal, to Comté είλαη ηέιεην ηπξί γηα fondu.

Ραηξηάδεη κε:

Θα ην δνθηκάζεηε κε θόθθηλα θξαζηά
ηνπ House of Wine...

21 Φεβξνπαξίνπ, εζηηαηόξην Milos, Hilton Αζελώλ, 13:00-16:00

Παπαγωγή
Ξεξηνρή:

Διβεηία
Δπαξρίεο Gruyère θαη Jura

Γάια:

Αγειαδηλό

Κέζνδνη Ξαξαζθεπήο:

Gruyère d'Alpage

Ρν γάια «αλαπαύεηαη» όιε ηε λύρηα ζε ζεξκνθξαζία 15° έσο18°.
Ρν πξσί ζπκπιεξώλνληαη ηα θπζηθά έλδπκα θαη ηαρύηαηα (ρσξίο
ζέξκαλζε) ην γάια πήδεη ζε ζβώινπο, πνπ ηεκαρίδνληαη δηαδνρηθά
γηα 40 πεξίπνπ ιεπηά, γηα λα ζεξκαλζεί ην ηπξόπεγκα ηειηθά ζηνπο
55° θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ηνπνζεηεζεί ζηα θαινύπηα, όπνπ θαη
ζπκπηέδνληαη κεραληθά γηα 20 ώξεο. Ζ σξίκαλζε δηαξθεί 3 κήλεο ζε
θιηκαηηδόκελα θειάξηα, θαηά ηελ νπνία 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα ηα
«θεθάιηα» γπξίδνληαη θαη μεπιέλνληαη. Ρέινο, εηδηθά «ζπίηηα»
(maison d’affinage) επηκεινύληαη ηελ ηειηθή σξίκαλζε γηα 5-12
κήλεο.

Γεςζιγνωζηικέρ Σημειώζειρ
To ζπλζεηηθό d' Alpage ππνδεηθλύεη όηη ην ζπγθεθξηκέλν
Gruyere (Γξαβηέξα ζηα ειιεληθά) έρεη παξαρζεί από ην γάια ησλ
αγειάδσλ Tarines, πνπ βόζθνπλ ειεύζεξα ζηα ιηβάδηα ησλ
Διβεηηθώλ Άιπεσλ. Ιόγσ ηνπ ςύρνπο, νη αγειάδεο βόζθνπλ κόλν
ην θαινθαίξη, θάλνληαο απηό ηνλ "Ππίγκηπα ηων Gruyere" έλα
επνρηαθό ηπξί.
Απεπζύλεηαη ζηνλ πξαγκαηηθό γεπζηγλώζηε. Ξξνέξρεηαη
απνθιεηζηηθά από ηηο πεξηνρέο Gruyère θαη Jura, όπνπ θαη
σξηκάδεη γηά 5 έσο 10 κήλεο.
Ζ πξώηε αλαθνξά ηνπ βξίζθεηαη ζηα γξαπηά ηνπ Θόκε Guillaume
de Gruyère ην 1115, όπνπ θαη επέβαιε θόξν ζηνπο παξαγσγνύο
ηνπ Gruyère. Ρν όλνκά ηνπ ιέγεηαη όηη πξνέξρεηαη από
"Gruérius", ην όλνκα ελόο επηθεθαιήο ξσκατθώλ ιεγεώλσλ ηεο
πεξηνρήο ην 436 κ.Σ.
To Gruyère d'Alpage έρεη γεύζε γιπθηά αιιά θαη αξκπξή
ηαπηόρξνλα, θαη αξώκαηα πνπ αιιάδνπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία
ηνπ. Μεθηλά θξεκώδεο θαη κε ζρεηηθά απιή, επράξηζηε γεύζε, θαη
θαηαιήγεη πην "επηζεηηθό" θαη πνιύπινθν. Όηαλ θζάζεη ζηελ πιήξε
ηνπ σξίκαλζε (5 κήλεο έσο 1 ρξόλν) απνθηά κηθξέο δηάζπαξηεο
ηξύπεο θαη ζθαζίκαηα, θαζώο θαη ηελ αίζζεζε "θόθθσλ" ζην
ζηόκα.
Δίλαη έλα εμαίξεην επηηξαπέδην ηπξί, πνπ ηαηξηάδεη πνιύ κε ζαιάηεο
θαη ιαραληθά, αιιά θαη πνιύ θαιό γηα fondu.
Ραηξηάδεη κε:

Θα ην δνθηκάζεηε κε όια ηα ιεπθά
θξαζηά ηνπ House of Wine...

21 Φεβξνπαξίνπ, εζηηαηόξην Milos, Hilton Αζελώλ, 13:00-16:00

Παπαγωγή

Montenebro

Ξεξηνρή:

Ηζπαλία
Δπαξρία Avila, ζηελ Castilla y Leon

Γάια:

Θαηζηθίζην (παζηεξησκέλν)

Κέζνδνη Ξαξαζθεπήο:
Ρν γάια αξρηθά ζεξκαίλεηαη, ζηε ζπλέρεηα πξνζηίζεηαη ππηηά, θαη
ηνηπξόπεγκα πνζεηείηαη ζε θαινύπηα. Αθνύ πήμεη, επηθαιύπηεηαη
κε ζηάρηε θαη θαξβνπλόζθνλε. Ωξηκάδεη ζε πγξά αιιά αεξηδόκελα
θειάξηα γηα 3 εβδνκάδεο, νπόηε θαη ε εμσηεξηθή ηνπ επηθάιπςε
καιαθώλεη

Γεςζιγνωζηικέρ Σημειώζειρ
To Montenebro είλαη έλα αζπλήζηζην ηπξί, θαη απεπζύλεηαη ζε
...απηνύο πνπ αληέρνπλ! Κε κηα επηθάιπςε ζηάρηεο πνπ μελίδεη, ζε
ζρήκα θπιηλδξηθό (νη ληόπηνη Ηζπαλνί ηζρπξίδνληαη πσο έρεη ην
ζρήκα ηνπ πνδηνύ ηνπ Θαζηειάληθνπ κνπιαξηνύ!), κε καιαθό,
ππόιεπθν θξεκώδεο αξκπξό εζσηεξηθό, κε έληνλε γεύζε ρόξησλ,
κε έληνλα, δηαπεξαζηηθά αξώκαηα, αιιά θαη κηά ηδέα αξσκάησλ
πεύθνπ ή γηνπλίπεξνπ (άγξηνπ θππαξηζζηνύ-enebro ιέγεηαη ζηα
Ηζπαληθά ην άγξην θππαξίζζη), ην Montenebro είλαη έλα ηπξί πνπ
αμίδεη λα ην δνθηκάζεηε.
Ραηξηάδεη κε:

Θα ην δνθηκάζεηε κε ηα αληίζηνηρεο
...έληαζεο θόθθηλα θξαζηά ηνπ House of
Wine.

21 Φεβξνπαξίνπ, εζηηαηόξην Milos, Hilton Αζελώλ, 13:00-16:00

Παπαγωγή

Cabrales AOC

Ξεξηνρή:

Ηζπαλία (Λόηηα)

Γάια:

Ρν γάια νθείιεη λα πξνέξρεηαη
απνθιεηζηηθά από κηα πεξηνξηζκέλε
δώλε ηεο Αζηνπξίαο, ζηα βνπλά Picos
de Europa.

Κέζνδνη Ξαξαζθεπήο:
Ζ παξαζθεπή ηνπ μεθηλά κε ηνλ θιαζηθό ηξόπν: Εεζηό γάια κε
πξνζζήθε ππηηάο, πνπ αθνύ αθαηξεζεί ε πέηζα, ρύλεηαη ζε
θπιηλδξηθά θαινύπηα, νλνκαδόκελα arnios, αιαηίδεηαη θαη αθήλεηαη
λα ζθιεξύλεη γηα 2 πεξίπνπ εβδνκάδεο, νπόηε θαη κεηαθέξεηαη γηα
σξίκαλζε 3 έσο 6 κελώλ ζηηο ζπειηέο ησλ γύξσ βνπλώλ, όπνπ θαη
απνθηά ηελ γλσζηή "ζεία κνύρια".

Γεςζιγνωζηικέρ Σημειώζειρ
To Cebrales είλαη έλα εμαηξεηηθό Blue cheese. Κε γεύζε
εμαηξεηηθά έληνλε θαη πνιύπινθε, εληνλόηεξε θαη νμύηεξε απηήο
ησλ Gorgonzola θαη Roquefort, θαη αξώκαηα θόθθηλνπ θξαζηνύ,
θεξαζηώλ, ζθνύξαο ζνθνιάηαο θαη θνπληνπθηώλ, πξνζηαηεύεηαη
ζήκεξα από ηελ επξσπατθή λνκνζεζία

Ραηξηάδεη κε:

Γιπθά θαη εκίγιπθα θξαζηά

21 Φεβξνπαξίνπ, εζηηαηόξην Milos, Hilton Αζελώλ, 13:00-16:00

Παπαγωγή

Μετσοβόνε

Ξεξηνρή:

Διιάδα
Κέηζνβν

Γάια:

Αγειαδηλό γάια ή κείγκα αγειαδηλνύ κε
πξόβεην ή θαηζηθίζην (όρη όκσο πάλσ
από 20%).

Κέζνδνη Ξαξαζθεπήο:
Θαπλίδεηαη θξεκαζκέλν, ηπιηγκέλν ζε ζρνηλί, κε ηελ κέζνδν ηεο
Pasta filata, ελώ σξηκάδεη επί δηάζηεκα πεξίπνπ ηξηώλ κελώλ

Γεςζιγνωζηικέρ Σημειώζειρ
Ρν Μεηζοβόνε είλαη εκίζθιεξν, θαπληζηό ηπξί πνπ πξνέξρεηαη
από ην Κέηζνβν, απ' όπνπ πήξε θαη ην όλνκά ηνπ. Δμαηξεηηθά
λόζηηκν, κε πηθάληηθε θαη ελδηαθέξνπζα γεύζε
Δίλαη ηπξί Ξξνζηαηεπόκελεο Νλνκαζίαο Ξξνέιεπζεο..
Xρξεζηκνπνηείηαη ζε ζαιάηεο ή ζαλ κέξνο κεδέδσλ.

Ραηξηάδεη κε:

Ιεπθά θξαζηά ηoπ House of Wine

21 Φεβξνπαξίνπ, εζηηαηόξην Milos, Hilton Αζελώλ, 13:00-16:00

Παπαγωγή

Απσενικό Νάξος

Ξεξηνρή:

Διιάδα
Λάμνο

Γάια:

Κείγκα θαηζηθίζηνπ κε πξόβεην

Κέζνδνη Ξαξαζθεπήο:
Ξαξαζθεπάδεηαη από γάια θπξίσο από ηα νξεηλά ρσξηά, πνπ
ζπιιέγεηαη ζπλήζσο ζηηο ζηάλεο θαη πνπ κε ηε πξνζζήθε ηεο
"ππηηάο" βξάδεηαη θαη δίλεη ηε ιεγόκελε "καλνύξα" ε νπνία ζηε
ζπλέρεηα ζηξαγγίδεηαη κέζα ζε ςάζηλα θαιαζάθηα (θηηαγκέλα από
μεξακέλα βνύξια) ηα ιεγόκελα "ηζηκίζθηα". Αθνύ ζηξαγγίμνπλ ζηε
ζπλέρεηα αθαηξνύληαη από ηα ηζηκίζθηα θαη ηνπνζεηνύληαη πάλσ ζε
ηάβιεο ζε δξνζεξό θαη ζθνηεηλό κέξνο, ζηα ζπίηηα. Κεηά
παξέιεπζε έμη πεξίπνπ κελώλ ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ γίλνληαη
ηαθηηθέο επαιείςεηο κε αγλό ιάδη, ην αξζεληθό είλαη έηνηκν πξνο
θαηαλάισζε

Γεςζιγνωζηικέρ Σημειώζειρ
Ρν Απζενικό Νάξος έρεη έληνλε πηθάληηθε θαη επράξηζηε
αικπξόγιπθε γεύζε θαη όζν σξηκάδεη, ηα αξώκαηά ηνπ θαη νη
γεύζεηο ηνπ γίλνληαη εληνλόηεξεο.

Ραηξηάδεη κε:

Ιεπθά θξαζηά, θπξίσο αζύξηηθα ηoπ
House of Wine

21 Φεβξνπαξίνπ, εζηηαηόξην Milos, Hilton Αζελώλ, 13:00-16:00

Παπαγωγή

Σαν Μιχάλη
Σύρου

Ξεξηνρή:

Διιάδα
Πύξνο

Γάια:

Φξέζθν ή παζηεξησκέλν αγειαδηλό
γάια

Κέζνδνη Ξαξαζθεπήο:
Ξαξαζθεπάδεηαη από γάια πνπ ζεξκαίλεηαη θαη πήδεη κε ππηηά
(έλδπκν πνπ βνεζάεη ζηελ πήμε ηνπ γάιαηνο). Ζ κάδα απηή ζηε
ζπλέρεηα ζηξαγγίδεη ζε θαινύπηα από θαιάζηα ησλ δύν θαη
ηεζζάξσλ θηιώλ, από ηα νπνία παίξλνπλ θαη ην ηειηθό ηνπο ζρήκα.
Αθνύ έρεη ζηξαγγίμεη ην ηπξί θαη έρεη απνθηήζεη ηελ απαξαίηεηε
ζπλνρή, βπζίδεηαη πάιη ζε ηπξόγαιν (ην πγξό πνπ κέλεη κεηά ηελ
πήμε ηνπ ηπξηνύ, εκπινπηηζκέλν κε γάια), αιείθεηαη κε αιάηη θαη
αθήλεηαη λα σξηκάζεη (έμσ από ηα θαιάζηα) γηα ηνπιάρηζηνλ 60
εκέξεο

Γεςζιγνωζηικέρ Σημειώζειρ
Δπηηξαπέδην ζθιεξό θαη πηθάληηθν ηπξί, ην όλνκα ηνπ νπνίνπ
πξνέξρεηαη από ηνλ ιόθν πνπ βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηελ θαζνιηθή
επηζθνπή ηνπ λεζηνύ θαη παξαζθεπάδεηαη από θξέζθν αγειαδηλό ή
παζηεξησκέλν γάια.
Ζ ζάξθα ηνπ είλαη ζπκπαγήο, κε κηθξέο ηξππνύιεο θαη ρξπζνθίηξηλν
ρξώκα, θαη ε επηδεξκίδα ηνπ ζθιεξή θαη μεξή. Ν ρξόλνο σξίκαλζεο
ηνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 έσο 5 κήλεο.
Ρν Παλ Κηράιε έρεη βνπηπξάηε πθή, ιίγν αικπξή θαη πηθάληηθε
γεύζε θαη ζε ιεπηέο θινύδεο ηξίβεηαη πάλσ ζε πξάζηλεο ζαιάηεο ή
δπκαξηθά. Ρξώγεηαη απηνύζην κε ςσκί ή θαη κε θξνύηα
Ραηξηάδεη κε:

Ηδαληθόο ζύληξνθνο γηα ηα πςειόβαζκα
θόθθηλα θξαζηά ηνπ House of Wine

21 Φεβξνπαξίνπ, εζηηαηόξην Milos, Hilton Αζελώλ, 13:00-16:00

Παπαγωγή

Γπαβιέπα Κπήτηρ

Ξεξηνρή:

Διιάδα
Θξήηε

Γάια:

100% πξόβεην γάια. Πηηο ιίγεο
πεξηπηώζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
κίγκαηά ηνπ κε γίδηλν, ε αλαινγία ηνπ
ηειεπηαίνπ δελ μεπεξλά ην 20%. Ρν
γάια πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνέξρεηαη
από ηνπο λνκνύο Σαλίσλ, Οεζύκλεο,
Ζξαθιείνπ θαη Ιαζηζίνπ

Κέζνδνη Ξαξαζθεπήο:
Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ηπξηνύ απηνύ, ε πήμε ηνπ γάιαθηνο γίλεηαη
ζηνπο 34 -36 νC. Ρν δεκηνπξγνύκελν ηπξόπεγκα δηαηξείηαη κεηά 30
ιεπηά πεξίπνπ. Αλαζεξκαίλεηαη ππό ζπλερή αλάδεπζε ζηνπο 50-52
ν
C, ηνπνζεηείηαη ζε θαινύπηα θαη ππνβάιιεηαη ζε πίεζε. Κεηά κηα
εκέξα ηνπνζεηείηαη ζε άικε γηα δύν έσο πέληε εκέξεο, αλάινγα κε
ην κέγεζνο ηνπ ηπξηνύ. Ζ σξίκαλζε ηνπ ηπξηνύ γίλεηαη ζε
ζαιάκνπο κε ζεξκνθξαζία 14-18 νC θαη ζρεηηθή πγξαζία 85-90%.
Πην ζηάδην απηό δηελεξγνύληαη κέρξη 10 επηθαλεηαθά μεξά
αιαηίζκαηα θαη ην ηπξί αλαζηξέθεηαη θαηά θαηξνύο. Πηελ επηθάλεηά
ηνπ αλαπηύζζεηαη κηθξνρισξίδα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ σξίκαλζε
ηνπ ηπξηνύ θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ νξγαλνιεπηηθώλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ. Ν ζπλνιηθόο ρξόλνο σξίκαλζεο δηαξθεί ηξεηο
ηνπιάρηζηνλ κήλεο. θαη απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ εμσηεξηθά έρεη
θόξα

Γεςζιγνωζηικέρ Σημειώζειρ
Δμαηξεηηθήο πνηόηεηαο γηα ηνπο γλώζηεο ζεσξείηαη κόλν ε Γξαβηέξα
Θξήηεο πνπ παξάγεηαη από 100% πξόβεην γάια.
Ζ γεύζε ηεο είλαη ειαθξηά, πινύζηα ειάρηζηα αικπξή θαη πνιιέο
θνξέο κπνξνύκε λα αλαγλσξίζνπκε κέζα ηεο γεύζεηο μεξώλ
θαξπώλ πνπ έρεη κεηαθεξζεί εθεί κέζσ ηεο ηξνθήο ησλ δώσλ.
Ξαξάγεηαη ζε ζηξνγγπιά θεθάιηα ηπξηνύ, δηόηη σξηκάδεη θαιύηεξα,
πνπ μεθηλνύλ από ην βάξνο ησλ 3 θηιώλ θαη θηάλνπλ σο ηα 14
θηιά. Ρν έληνλν θίηξηλν ρξώκα ηεο, νη κηθξέο ηξππνύιεο ζηελ
επηθάλεηά ηεο, ε εμαηξεηηθή γεύζε ηεο θαη ην άξσκά ηεο έηπραλ
παλειιήληαο απνδνρήο θαη ζήκεξα ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία
Διιεληθά ηπξηά.
Ραηξηάδεη κε:

Κε όια ηα ιεπθά θξαζηά ηνπ House of
Wine...

