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Βιομηχανία τυροπυτιάς 
  ... η φύση είναι αξεπέραστη

Φυσική πυτιά από το Τιρόλο. 
Ένα καθαρά φυσικό προϊόν.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΥΤΙΑΣ

Ο Αριστοτέλης (384–322 π.Χ.) ήταν ο πρώτος που εξέτασε 
την πυτιά από επιστημονική άποψη και περιέγραψε τη 
δράση της στα βιβλία του περί Ζωολογίας. Πρακτικά 4500 
περίπου χρόνια π.Χ. οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν 
τα ξεραμένα στομάχια των ζώων σαν δοχεία φύλαξης υγρών. 
Παρατήρησαν τότε ότι μερικά στομάχια έπηζαν το γάλα που 
περιείχαν. Έτσι δημιουργήθηκε η τέχνη της τυροκόμησης 
όπως την περιγράφει ο Όμηρος στην Οδύσσεια (ραψωδία ι 
Κυκλώπεια) μέσα από τους αιώνες και η φυσική πυτιά πάντα 
ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το τυρί. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ο ιδρυτής της εταιρίας, ο Josef Hundsbichler (1913-1995), 
καταγόταν από μια παλιά αγροτική οικογένεια τυροκόμων 
από το Zillertal της Αυστρίας. Το 1947 άρχισε να παράγει 
με λιγοστά μέσα που είχε στη διάθεσή του στο Kufstein μία 
εμπορεύσιμη πυτιά από αποξηραμένα στομάχια νεαρών 
μοσχαριών. 

Η παραγωγή πυτιάς στην Ευρώπη εκείνη την εποχή ήταν στα 
χέρια κάποιων λίγων μεγάλων επιχειρήσεων, γι’ αυτό ο Josef 
Hundsbichler έπρεπε να πολεμήσει ενάντια στο κατεστημένο 
των ανταγωνιστών της εποχής. Παρ’ όλα αυτά μπόρεσε βήμα 
βήμα να εδραιωθεί αρχικά στην Αυστρία και αργότερα στις 
γειτονικές χώρες. 

Σήμερα η εταιρία Hundsbichler προμηθεύει περισσότερο 
από 80% της φυσικής πυτιάς που χρησιμοποιείται στην 
Αυστρία. Τα προϊόντα της εξάγονται στην Ελβετία, Ιταλία, 
Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Κύπρο, Συρία, Σλοβενία, Τσεχία 
και σε πολλές άλλες χώρες. Παντού, όπου δίνεται αξία στην 
παραγωγή πρώτης ποιότητας τυριών, βρίσκεται η πρώτης 
ποιότητας φυσική πυτιά της εταιρίας Hundsbichler.

Σήμερα, που ο αριθμός των παραγωγών φυσικής πυτιάς 
μειώνεται σχεδόν σε ετήσια βάση σε όλο τον κόσμο, η εταιρία 
Hundsbichler παρουσιάζεται ως διεθνώς αναγνωρισμένη και 
πολύτιμος συνεργάτης των τυροκόμων. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Περίπου 340 π.Χ. Επιστημονική εξέταση της πυτιάς από τον 

Αριστοτέλη
Σχεδόν 4500 π.Χ. Φυσική πυτιά πρωτοχρησιμοποιείται στην 

Αίγυπτο
1947 Αρχή της παραγωγής πυτιάς από τον Hundsbichler
1960 Κατασκευή του νέου εργοστασίου στο Kufstein
1976  Απονέμεται στην εταιρία Πιστοποιητικό εθνικής 

διάκρισης από τον κρατικό οργανισμό της Αυστρίας 
1987  Απονέμεται στην εταιρία Πιστοποιητικό εθνικής 

διάκρισης από το Τιρόλο 
1995  Τη διεύθυνση της εταιρίας αναλαμβάνει ο υιός 

Stefan Hundsbichler 
1995  Πιστοποίηση κατά ISO 9000
1998  Ανάπτυξη της νέας ήπιας διαδικασίας εκχύλισης 

πυτιάς
1999 Κατασκευή των σημερινών εγκαταστάσεων στο  

Langkampfen κοντά στο Kufstein
2000  Μεταφορά στις νέες εγκαταστάσεις και εφαρμογή 

των νέων μεθόδων παραγωγής 
2004 Παρουσίαση στην αγορά του νέου διεθνούς σήματος 

BioRen® 
2005 Πιστοποίηση κατά ISO 22000 

Παρουσίαση στην αγορά της υγρής πάστας μαγιάς 
“για περισσότερη γεύση στο τυρί”

Ο ιδρυτής της εταιρίας Josef Hundsbichler
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Οι νεόχτιστες κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρίας 
Österreichische Laberzeugung Hundsbichler GmbH 
βρίσκονται στο μέσο ενός φυσικού και αμόλυντου τοπίου 
του Τιρόλου, όπου το τυρί παράγεται ακόμα στα βουνίσια 
λαγκάδια με κλασικό, παραδοσιακό τρόπο. Αυτή η άθικτη 
φύση αποτελεί τη βάση και για την φυσική πυτιά Hundsbichler 
– καμία μοντέρνα τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει 
αυτούς τους παραδοσιακούς παράγοντες. Για παράδειγμα 
η πυτιά που παράγει το εργοστάσιο εκχυλίζεται μόνο με μη 
επεξεργασμένο πόσιμο νερό από μια ελεγχόμενη πηγή του 
βουνού.

Βασική υποχρέωση της εταιρίας Hundsbichler είναι να 
συμβαδίζει με τη φύση και τις πηγές της – είτε με την 
εξοικονόμηση ενέργειας και της κατανάλωσης νερού ή με 
την μείωση αποβλήτων. Αυτό αποδεικνύεται και από τη 
φιλοσοφία της εταιρίας να παράγει μόνο φυσικά προϊόντα.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ
Η μονάδα παραγωγής στο Langkampfen
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Η ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Όλα τα προϊόντα μας φυσικής πυτιάς παράγονται 
αποκλειστικά στο εργοστάσιο στο Langkampfen/Tirol. 
Εδώ γίνεται η παραλαβή των επιλεγμένων στομαχιών 
νεαρών μόσχων, η αποθήκευση σε χώρους βαθιάς ψύξης της 
εταιρίας σε –20°C και διεξάγονται όλες οι διαδικασίες – έτσι 
γνωρίζουμε πολύ καλά, τι σας πουλάμε.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Μόνο δεκαετίες επαφών σε όλο τον κόσμο εγγυώνται 
πρόσβαση σε πραγματικά πρώτης ποιότητας πρώτες ύλες. 
Οι κύριοι προμηθευτές μας βρίσκονται στην Αυστρία, Νέα 
Ζηλανδία, Αυστραλία και Καναδά. Τους επισκεπτόμαστε και 
τους ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Διότι χωρίς 
καλή επαφή με τους προμηθευτές μας –όπως επίσης και με 
τους πελάτες μας- δεν είναι δυνατόν να παράγουμε πρώτης 
ποιότητας πυτιά.

Εκχύλιση
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Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δουλεύουμε αποκλειστικά με παρτίδες. Έτσι ώστε κάθε 
μεμονωμένη παρτίδα παραγωγής μπορεί να ανιχνευθεί 
με ακρίβεια ως προς την πηγή των πρώτων υλών, την 
ημερομηνία παραγωγής, τους υπεύθυνους παραγωγής κτλ. 
Αυτό εγγυάται υψηλότατη αξιοπιστία για την εταιρία μας 
αλλά φυσικά και για τους πελάτες μας. Επίσης καθιστά 
δυνατό να ικανοποιούμε ειδικές ανάγκες των πελατών μας, 
όπως για παράδειγμα, την παραγωγή πυτιάς αποκλειστικά 
από στομάχια που προέρχονται από μια συγκεκριμένη 
περιοχή.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Στους βαθιάς ψύξης αποθηκευτικούς χώρους μας υπάρχουν 
πάντα πρώτες ύλες που κρατάνε για μερικούς μήνες. Αυτό 
βασίζεται όχι μόνο στη σκέψη να διασφαλίσουμε προμήθειες 
αλλά και στο γεγονός ότι η καλύτερη ποιότητα πρώτων υλών 
(για παράδειγμα «στομάχια πρώτης ποιότητας» από την Νέα 
Ζηλανδία ή από την Αυστραλία) είναι διαθέσιμα μόνο τρεις 
μήνες τον χρόνο.

Αίθουσα παραγωγής (μεγάλη φωτογραφία)

Συμπλήρωση
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ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Το 1995 η εταιρία πιστοποιήθηκε κατά ISO 9000 και 
αναβαθμιστήκαμε οικειοθελώς σε ISO 9000/2001. Πολύ πριν 
την υποχρέωση από τον νόμο εφαρμόσαμε στις διαδικασίες 
παραγωγής μας ένα αντίστοιχο σχέδιο HACCP. Από το 
2005 η επιχείρηση Hundsbichler είναι ο πρώτος παραγωγός 
φυσικής πυτιάς που πιστοποιήθηκε κατά ISO 22000.

ΕΛΕΓΧΟΙ
Στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο της εταιρίας ελέγχονται 
όλες οι σημαντικές παράμετροι της παραγωγής και των 
προϊόντων. Επιπλέον συνεργαζόμαστε και με κορυφαία 
ερευνητικά Ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη για να ελέγχουμε 
συνεχώς τα πρότυπα μας και να τα αναπτύσσουμε 
περαιτέρω.
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ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Όλα τα στάδια παραγωγής της εταιρίας έχουν σχεδιαστεί 
ώστε να μεταχειρίζονται το φυσικό προϊόν της πυτιάς και τα 
πολύτιμα συμπλέγματα ενζύμων της όσο το δυνατόν πιο ήπια. 
Η εταιρία δε χρησιμοποιεί τα συμβατικά περιστρεφόμενα 
φίλτρα αέρος γιατί προκαλούν μεγάλη οξείδωση. Επίσης δεν 
χρησιμοποιεί χρωματογραφικές διαδικασίες για διαχωρισμό 
και συμπύκνωση των ενζύμων χυμοσίνη και πεπσίνη. Η 
τεχνολογία γονιδίων είναι κάτι που για την εταιρία σήμερα 
αλλά και στο μέλλον είναι εκτός κάθε σκέψης.

Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΥΤΙΑΣ
Για την εταιρία Hundsbichler το τυρί και η φυσική πυτιά είναι 
αχώριστα δεμένα. Κανένα υποκατάστατο πυτιάς δεν είναι 
ούτε καν κοντά στη θέση να αντικαταστήσει τις πολύπλοκες 
συνθέσεις των ενζύμων που περιέχονται στη φυσική πυτιά 
– «στο στομάχι περιλαμβάνονται όλα, όσα χρειάζεται ο 
τυροκόμος». Ειδικά για τους παραγωγούς βιολογικών 
προϊόντων συνεργαζόμαστε στενά με σημαντικά Ινστιτούτα 
(για παράδειγμα Austria Bio Garantie) για να μπορούμε 
επίσης ειδικά και σε αυτόν τον τομέα να προσφέρουμε 
εγγυημένη ποιότητα προϊόντων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΤΥΡΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ 
ΓΕΥΣΗ
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Το τυρί, που είναι βιολογικά πολύτιμο τρόφιμο, είναι για 
μας άρρηκτα δεμένο με τη φυσική πυτιά. Η σύνθεσή του 
από διάφορα συμπλέγματα φυσικών ενζύμων (Χυμοσίνη, 
Πεπσίνη, Λιπάζη) με τις τυπικές ακολουθίες αμινοξέων δεν 
μπορεί να αντιγραφεί ούτε κατά προσέγγιση από κανένα 
άλλο υποκατάστατο πυτιάς. Οι απαιτήσεις για την παραγωγή 
φυσικής πυτιάς με σταθερή ποιότητα προϊόντος είναι άνισα 
πολύ πιο πολύπλοκες από ότι για την παραγωγή τεχνητών, 
αναπαραγωγήσιμων πηκτικών ενζύμων. 
Αυτό επίσης αντανακλάται φυσικά και στο σημαντικά 
υψηλότερο κόστος παραγωγής της φυσικής πυτιάς. Η φυσική 
πυτιά μας αποτελεί σε συνδυασμό με την ποιότητα του 

γάλακτος και την εμπειρία των τυροκόμων έναν σημαντικό 
παράγοντα, ο οποίος καθορίζει την ποιότητα των τυριών.

Γιατί η φύση είναι αξεπέραστη.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΥΡΙΟΥ 
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Ακόμα και ο πιο συνειδητοποιημένος καταναλωτής δεν 
μπορεί να κρίνει ή να ελέγξει όλα τα τρόφιμα. Γι’ αυτό 
πολλές από τις επιλογές αγοράς που κάνει βασίζονται 
στην εμπιστοσύνη. Συνεπώς οι ενέργειες μας πρέπει να 
καθορίζονται όχι από τα όρια του εφικτού αλλά από την 
υπευθυνότητά μας απέναντι στην εμπιστοσύνη του πελάτη. 
Ακόμα κι όταν η φυσική πυτιά μας αποτελεί μόνο ένα μικρό 
μέρος στην αλυσίδα της παραγωγής τυριού, με την ποιότητα 
των προϊόντων μας κρίνεται όλη η φιλοσοφία μιας υγιούς 
και φυσικής διατροφής.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η επιλογή της σωστής σύνθεσης και της δύναμης της φυσικής 
πυτιάς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ιδιαίτερα 
καθοριστικά είναι ο επιθυμητός χρόνος πήξεως, ο χρόνος 
ωρίμανσης, αλλά επίσης η ποιότητα του γάλακτος και η 
τιμή του pH του γάλακτος. Το πρόγραμμα παραγωγής 
του εργοστασίου Hundsbichler ανταποκρίνεται σε όλες τις 
απαιτήσεις για όλα τα τυριά που κυκλοφορούν στην αγορά. 
Η εταιρία ικανοποιεί ακόμα και ειδικές επιθυμίες πελατών 
για φυσική πυτιά από στομάχια συγκεκριμένης προέλευσης, 
κατσικιών ή αρνιών και επίσης χωρίς συντηρητικά.

ΦΥΣΙΚΗ ΠΥΤΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Από το 2004 άλλαξε η εμφάνιση του σήματος της φυσικής πυτιάς 
Hundsbichler: το κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα BIOREN® δημιουργήθηκε 
για να στηρίξει στο διεθνή χώρο την προσπάθειά της εταιρίας για παραγωγή 
που είναι κοντά στη φύση. Παρ’ όλα αυτά η κλασική εμφάνιση των 
προϊόντων Hundsbichler θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται 
παράλληλα με το νέο εμπορικό σήμα. Ανεξάρτητα από την 
εμφάνιση της συσκευασίας ισχύει: μόνο όπου γράφει το όνομα 
Ηundsbichler είναι εγγυημένη μέσα η ποιότητα Hundsbichler.

… πρέπει να το πούμε ακόμα μια 
φορά:
Κανένα ζώο δε σκοτώνεται για την 
παραγωγή φυσικής πυτιάς. Δεν είναι 
η ζήτηση για τα στομάχια νεαρών 
μόσχων που καθορίζει την προσφορά 
πρώτων υλών, αλλά η ζήτηση για 
κρέας υψηλής ποιότητας.

Η φυσική πυτιά αξίζει, 

γιατί με αυτήν φθάνει 

κανείςστην υψηλότερη 

δυνατή απόδοση σε 

τυρί
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ΥΓΡΗ ΤΥΡΟΜΑΓΙΑ
Η υγρή τυρομαγιά μας από στομάχια νεαρών μοσχαριών 
μπορεί να παραδοθεί σε διάφορους τύπους σύμφωνα με 
τις επιθυμίες των πελατών. Τόσο η αναλογία χυμοσίνης/
πεπσίνης όσο η πηκτική δύναμη της μαγιάς προσαρμόζονται 
στις απαιτήσεις των τυριών και των τυροκόμων. Το προϊόν 
αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τυρί που παράγεται 
είτε από αγελαδινό, πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα. Τα μεγέθη 
συσκευασίας φθάνουν από 50 ml για οικιακή χρήση ως 
δοχεία των 1200 kg για βιομηχανικές εφαρμογές.

ΤΥΡΟΠΥΤΙΑ ΣΚΟΝΗ
Η μεγάλη συγκέντρωση καθαρής χυμοσίνης νεαρών μόσχων 
στην τυροπυτιά σκόνη premium (τουλάχιστον 97%) κάνει 
αυτό το προϊόν ιδιαίτερα καλό για τυριά με εξαιρετικά 
μεγάλους χρόνους ωρίμανσης και εξασφαλίζει ότι το τυρί δεν 
πικραίνει στη γεύση. Η τυροπυτιά σκόνη πάντα αρχίζει ως 
υγρή φυσική πυτιά, πράγμα που σημαίνει ότι διαφορετικές 
συνθέσεις και συγκεντρώσεις μπορούν επίσης να παραχθούν 
με τη σκόνη. Η φυσική τυροπυτιά σκόνη διατίθεται σε 
μονάδες από ταμπλέτες για 10 λίτρα γάλα, κουτάκια 25 g 
αλλά και δοχεία 25 kg.

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΣΤΟΜΑΧΙΑ 
ΝΕΑΡΩΝ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ
Σε μερικές περιοχές χρησιμοποιούνται ακόμα για την 
παραγωγή συγκεκριμένων ειδών τυριών αποξηραμένα 
στομάχια νεαρών μοσχαριών. Για αυτό το λόγο η εταιρία 
αποξηραίνει επιλεγμένα στομάχια από νεαρά μοσχάρια 
που τρέφονται μόνο με γάλα από τη Νέα Ζηλανδία. Αυτά 
πλένονται με το χέρι, δένονται και φουσκώνονται με αέρα 
από μας και αποξηραίνονται όσο το δυνατό πιο προσεκτικά 
σε ειδικό αεριζόμενο θάλαμο.

ΥΓΡΗ ΠΥΤΙΑ ΠΑΣΤΑ 
Η υγρή πυτιά πάστα Dolce είναι η καλύτερη για πολύ 
αρωματικούς και πικάντικους τύπους τυριών που 
παράγονται από αγελαδινό γάλα ή για να πετύχει 
συντομότερους χρόνους ωρίμανσης. Η πάστα Semi Piccante 
(πυτιά από αρνί) συνιστάται ιδιαίτερα για πρόβειο τυρί, 
ενώ η πάστα Piccante (πυτιά από κατσίκι) για κατσικίσιο 
τυρί. Αυτά τα πρωτοποριακά φυσικά προϊόντα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν το ίδιο απλά όπως η υγρή τυρομαγιά. Οι 
διαδικασίες πρόσμειξης και φιλτραρίσματος που χρειάζονταν 
στη συμβατική πάστα δε χρειάζονται πλέον. 

Η φυσική πυτιά αξίζει, 

γιατί με αυτήν φθάνει 

κανείςστην υψηλότερη 

δυνατή απόδοση σε 

τυρί

NEO!
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