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Τι είναι το μικροβίωμα;

Aποτύπωση της κοινότητας των 
μικροβιακών οργανισμών που 
διαβιούν σε ένα βιολογικό υλικό, 
ιστό ή τρόφιμο.

. Υγεία (ευβίωση/δυσβίωση)

. Αρχιτεκτονική του τροφίμου

. Ασφάλεια τροφίμου

. Ανίχνευση αυθεντικών 
χαρακτηριστικών 

. Μικροβιοανθεκτικότητα

. Ανίχνευση τεχνολογιών 
παραγωγής και terroir

. Iχνηλασιμότητα και ταυτοποίηση 
ποιοτικών χαρακτηριστικών



Αναλύσεις πρωτεωμικής και μοριακής αλληλούχισης του 

μικροβιώματος



Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ: Ταυτότητα, αυθεντικότητα, 
ασφάλεια και ποιότητα τυριών
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FOOD PRODUCTION 
AUTHENTICITY
ΔΙΠΛΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ 
ΔΕΝΔΡΟΓΡΑΜΜΑ (heatmap) 
ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ 
KAI ΞΕΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 
KAI ΣΤΟ ΓΑΛΑ

ΓΑΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ;

Cheese traceability

Το μικροβίωμα του 

γάλακτος ως υπογραφή 

της προέλευσής του. 



Food traceability in Quality
Mικροβίωμα και ιχνηλάτηση του γάλατος και των 
τυριών
 Α και Β plot (weighted 

UniFrac data)

 A: Γάλα φυλής: Με 
κόκκινη
σκιαγράφηση η φυλή 
Σκοπέλου με μπλε η 
Εγχώρια φυλή γιδιών 
(Capra Prisca). 

 Β: Μικροβιακό 
αποτύπωμα 
γραβιέρας που 
παρασκευάστηκε 
από γάλατα 
διαφορετικής 
προέλευσης ζώων. Το 
μπλε από γάλα 
αυτόχθονης φυλής,
το κόκκινο από γάλα 
ξένης φυλής.

 Tzora et al., 2021, 
Frontiers in 
Microbiology, under 
review



H ΦΕΤΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ;
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Krona chart με τον μικροβιακό πυρήνα της 
φέτας ωρίμανσης 3 μηνών (Τzora et al., 
2021)
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Krona chart με τον μικροβιακό πυρήνα της 
φέτας ωρίμανσης 6 μηνών (Tzora et al., 
2021)
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Μικροβιακή ταυτότητα Φέτας
Tzora et al., 2021
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Mικροβιακή “υπογραφή” τυριού από γάλα της 
αυτόχθονης φυλής (Καραμάνικο Κατσικάς)



Mικροβιακή “υπογραφή” τυριού από γάλα της 

αυτόχθονης φυλής (Καλαρρύτικο/Μπούτσκο)



Μικροβιακή ταυτότητα κεφαλογραβιέρας 

Ηπείρου (Tzora et al., EAAP 2021)



Ταυτότητα της     

διατροφικής 

κουλτούρας του τυριού
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 Μαμαλίγκα με φέτα 

Ιωαννίνων, κολοθυκάκι και 

γίδινο γιαούρτι Θεσπρωτίας

 Πράσινη σαλάτα με φιλέτο 

πορτοκάλι, γίδινο τυρί 
Μετσόβου (Μαΐσιο), 

προσούτο Μπουραζανίου

 Κριθαρότο σαφράν,  γαρίδες 

Αμβρακικού, κυδώνια και 

Μετσοβόνε

 Μπούτι κοτόπουλο 

Ιωαννίνων, γεμιστό με φέτα 
Άρτας, λιαστή ντομάτα 

Πρέβεζας και ρεβιθάδα



Μπουκίτσες τυριών, με μαρμελάδα 
βατόμουρα-κράνα Πωγωνίου, φέτα 
και ανθότυρο Πωγωνίου

Κότσι  αρνίσιο Καλαρρύτικο, με 
τραχανά ηπειρωτικό βλάχα και γίδινο

πιπεράτο Μετσοβίσιο

Πατάτες Χρυσοβίτσας με τσαλαφούτι
Θεοδώριανων, τρίμα αυγοτάραχο 
Μεσολογγίου
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Προστασία της τοπικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς και τοπικής παραγωγής (με 
έμφαση στα τοπικά τυροκομικά προϊόντα)

Ενίσχυση του τουριστικού κλάδου στην περιοχή 
αναφοράς (Αύξηση επισκεψιμότητας/ αριθμού 
διανυκτερεύσεων)

Ενίσχυση των τοπικών παραγωγών και των 
επιχειρήσεων (ειδικά στον τομέα παραγωγής 
τυροκομικών προϊόντων, τουριστικών ΜΜΕ)

Δημιουργία Brand: Ο δρόμος του τυριού 

Δημιουργία δικτύου συνεργασίας τοπικών 
παραγωγών/ τουριστικών / πολιτιστικών φορέων 
για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας



Ο "δρόμος του τυριού" ως καινοτόμος κινητήριος 

δύναμη πολιτιστικής κληρονομιάς για την 

ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη διασυνοριακή 

περιοχή (CheeseCulT)

Ταξίδι στους Δρόμους 
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Route Des Vines D’Alsace !

του Τυριού της Αυστρίας



Ο "δρόμος του τυριού" ως καινοτόμος κινητήριος 

δύναμη πολιτιστικής κληρονομιάς για την 

ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη διασυνοριακή 

περιοχή (CheeseCulT)
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∆ρόµος του Τυριού, αφιερωµένος στο Ossau-Iraty µε τη χαρακτηριστική 

σφραγίδα αγοράζοντας απευθείας από 115 τυροκοµεία και 2.000 οικογένειες 

µετακινούµενων κτηνοτρόφων. Route du fromage Ossau-Iraty. Paysages et 

gastronomie Basques



Ο "δρόμος του τυριού" ως καινοτόμος κινητήριος 

δύναμη πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη 

του αγροτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή 

(CheeseCulT) ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛY

Info Day, 08/07/2021  Rue de la Lab, Department of 

Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi, 

Arta.
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