
Κατσικίσιο γάλα 

5001  Μαλακό τυρί από κατσικίσιο γάλα, 
σκέτο – φρέσκο

5002 Μαλακό τυρί από κατσικίσιο γάλα, 
σκέτο – ωριμασμένο με ζύμωση 
(«μούχλα»)

5003 Ημίσκληρο τυρί από κατσικίσιο 
γάλα, σκέτο

5004 Σκληρό τυρί από κατσικίσιο γάλα, 
σκέτο

5005 Τυρί από κατσικίσιο γάλα, με 
πρόσθετα

5006 Μπλε τυρί από κατσικίσιο γάλα

5007 Καπνιστό τυρί από κατσικίσιο γάλα

5008  Ricotta παρασκευασμένη με 
κατσικίσιο γάλα

5009 Οποιοδήποτε άλλο τυρί από 
κατσικίσιο γάλα που δεν ανήκει σε 
άλλη κατηγορία

Πρόβειο γάλα 

5101 Απαλό τυρί από πρόβειο γάλα, 
σκέτο

5102 Ημίσκληρο τυρί από πρόβειο γάλα, 
σκέτο

5103 Σκληρό τυρί από πρόβειο γάλα, 
σκέτο

5104 Καπνιστό τυρί από πρόβειο γάλα

5105 Τυρί από πρόβειο γάλα, με 
πρόσθετα

5106 Μπλε τυρί από πρόβειο γάλα

5107 Manchego – ημιπαλαιωμένο

5108 Manchego – παλαιωμένο

5109 Idiazabal

5110 Pecorino

5111 Ricotta παρασκευασμένη με 
πρόβειο γάλα

5112 Οποιοδήποτε άλλο τυρί από 
πρόβειο γάλα που δεν ανήκει σε 
άλλη κατηγορία

Αγελαδινό γάλα: ημίσκληρο,
σκληρό και πολύ σκληρό τυρί

5201 Απαλό Cheddar παρασκευασμένο 
μετά τις 31/07/19 – παραδοσιακή 
γεύση

5202 Απαλό Cheddar παρασκευασμένο 
μετά τις 31/07/19 – πια γλυκιά 
γεύση

5203 Μέτριο Cheddar παρασκευασμένο 
μεταξύ 31/01/19 και 31/07/19 – 
παραδοσιακή γεύση

5204 Μέτριο Cheddar παρασκευασμένο 
μεταξύ 31/01/19 και 31/07/19 – πιο 
γλυκιά γεύση

5205 Μέτριο Cheddar τυροκομείου 
σε κομμάτι, παρασκευασμένο 
μεταξύ 31/01/19 και 31/07/19 – 
παραδοσιακή γεύση

5206 Μέτριο Cheddar τυροκομείου σε 
κομμάτι, παρασκευασμένο μεταξύ 
31/01/19 και 31/07/19 – πιο γλυκιά 
γεύση

5207 Μέτριο Cheddar αγροκτήματος 
σε κομμάτι, παρασκευασμένο 
μεταξύ 31/01/19 και 31/07/19 – 
παραδοσιακή γεύση

5208 Μέτριο Cheddar αγροκτήματος σε 
κομμάτι, παρασκευασμένο μεταξύ 
31/01/19 και 31/07/19 – πιο γλυκιά 
γεύση

5209 Ώριμο παραδοσιακό Cheddar 
παρασκευασμένο μεταξύ 01/10/18 
και 30/01/19 – παραδοσιακή γεύση

5210 Ώριμο παραδοσιακό Cheddar 
παρασκευασμένο μεταξύ 01/10/18 
και 30/01/19 – πιο γλυκιά γεύση

5211 Ώριμο Cheddar τυροκομείου 
σε κομμάτι, παρασκευασμένο 
μεταξύ 01/10/18 και 30/01/19 – 
παραδοσιακή γεύση

5212 Ώριμο Cheddar τυροκομείου σε 
κομμάτι, παρασκευασμένο μεταξύ 
01/10/18 και 30/01/19 – πιο γλυκιά 
γεύση

5213 Ώριμο Cheddar αγροκτήματος 
σε κομμάτι, παρασκευασμένο 
μεταξύ 01/10/18 και 30/01/19 – 
παραδοσιακή γεύση

5214 Ώριμο Cheddar αγροκτήματος σε 
κομμάτι, παρασκευασμένο μεταξύ 
01/10/18 και 30/01/19 – πιο γλυκιά 
γεύση

5215 Έξτρα ώριμο παραδοσιακό 
Cheddar παρασκευασμένο 
μεταξύ 01/06/18 και 30/09/18 – 
παραδοσιακή γεύση

5216 Έξτρα ώριμο παραδοσιακό 
Cheddar παρασκευασμένο μεταξύ 
01/06/18 και 30/09/18 – πιο γλυκιά 
γεύση

5217 Έξτρα ώριμο Cheddar τυροκομείου 
παρασκευασμένο μεταξύ 01/06/18 
και 30/09/18 – παραδοσιακή γεύση

5218 Έξτρα ώριμο Cheddar τυροκομείου 
παρασκευασμένο μεταξύ 01/06/18 
και 30/09/18 – πιο γλυκιά γεύση

5219 Έξτρα ώριμο κομμάτι Cheddar 
αγροκτήματος σε κομμάτι, 
παρασκευασμένο μεταξύ 01/06/18 
και 30/09/18 – παραδοσιακή γεύση

5220 Έξτρα ώριμο κομμάτι Cheddar 
αγροκτήματος σε κομμάτι, 
παρασκευασμένο μεταξύ 01/06/18 
και 30/09/18 – πιο γλυκιά γεύση

5221 Οποιοδήποτε Cheddar 
αγροκτήματος, παρασκευασμένο 
μέχρι τις 31/05/18 – παραδοσιακή 
γεύση

5222 Οποιοδήποτε Cheddar 
αγροκτήματος, παρασκευασμένο 
μέχρι τις 31/05/18 – πιο γλυκιά 
γεύση

5223 Οποιοδήποτε Cheddar 
τυροκομείου, παρασκευασμένο 
μέχρι τις 31/05/18 – παραδοσιακή 
γεύση

5224 Οποιοδήποτε Cheddar 
τυροκομείου, παρασκευασμένο 
μέχρι τις 31/05/18 – πιο γλυκιά 
γεύση

5225 Διπλό Gloucester

5226 Leicester

5227 Caerphilly

5228 Lancashire – πλούσια γεύση

5229 Lancashire – κρεμώδες

5230 Wensleydale

5231 Cheshire

5232 Parmigiano Reggiano 18-23 
μηνών. Παρασκευασμένο μεταξύ 
01/11/2017 και 31/03/18

5233 Parmigiano Reggiano 24-29 μηνών. 
Παρασκευασμένο μεταξύ 01/05/17 
και 31/10/17

5234 Parmigiano Reggiano 30-39 
μηνών. Παρασκευασμένο μεταξύ 
01/07/2016 και 30/04/17

5235 Parmigiano Reggiano πάνω από 40 
μηνών. Παρασκευασμένο πριν τις 
30/06/2016

5236 Grana Padano παρασκευασμένο 
στις 31/07/18 και έπειτα

5237 Grana Padano παρασκευασμένο 
πριν τις 31/07/18

5238 Provolone – απαλό

5239 Provolone – παλαιωμένο

5240 Emmental παρασκευασμένο στις 
01/12/18 και έπειτα

5241 Emmental παρασκευασμένο πριν 
τις 01/12/18
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5242 Gruyère παρασκευασμένο στις 
01/12/18 και έπειτα

5243 Gruyère παρασκευασμένο πριν τις 
01/12/18

5244 Edam

5245 Gouda – παρασκευασμένο στις 
01/12/18 και έπειτα

5246 Gouda – παρασκευασμένο πριν τις 
01/12/18

5247 Οποιοδήποτε άλλο ημίσκληρο 
τυρί από αγελαδινό γάλα που δεν 
ανήκει σε άλλη κατηγορία

5248 Οποιοδήποτε άλλο σκληρό τυρί 
από αγελαδινό γάλα που δεν 
ανήκει σε άλλη κατηγορία

5249 Οποιοδήποτε άλλο πολύ σκληρό 
τυρί από αγελαδινό γάλα που δεν 
ανήκει σε άλλη κατηγορία

5250 Καπνιστό Cheddar
5251 Καπνιστό τυρί – ημίσκληρο
5252 Καπνιστό τυρί – σκληρό
Αγελαδινό γάλα: ημιμαλακό και 
μαλακό

5301 Ομοιόμορφο Cottage cheese

5302 Φρέσκο τυρί/cream cheese από 
αγελαδινό γάλα, σκέτο

5303 Ricotta

5304 Mascarpone

5305 Quark σκέτο ή με πρόσθετα

5306 Mozzarella, φρέσκο, από αγελαδινό 
γάλα σε μπάλα (μεγάλη ή μικρή)

5307 Mozzarella, από αγελαδινό γάλα σε 
κομμάτι, φέτες ή κορδόνια

5308 Brie παρασκευασμένο από μη 
παστεριωμένο γάλα

5309 Brie παρασκευασμένο από 
παστεριωμένο γάλα

5310 Camembert παρασκευασμένο από 
μη παστεριωμένο γάλα

5311 Camembert παρασκευασμένο από 
παστεριωμένο γάλα

5312 Οποιοδήποτε άλλο τυρί από 
αγελαδινό γάλα, ωριμασμένο με 
ζύμωση («μούχλα»), μαλακό ή μη 
πιεσμένης μάζας – σκέτο

5313 Pont l’Évêque/Livarot/Reblochon

5314 Taleggio

5315 Τυρί με βρεγμένο φλοιό που δεν 
ανήκει σε άλλη κατηγορία 

5316 Καπνιστό τυρί – μαλακό/ημιμαλακό 
τυρί που δεν ανήκει σε άλλη 
κατηγορία

5317 Οποιοδήποτε άλλο ημιμαλακό 
τυρί από αγελαδινό γάλα που δεν 
ανήκει σε άλλα κατηγορία

5318 Οποιοδήποτε άλλο μαλακό τυρί 
από αγελαδινό γάλα που δεν 
ανήκει σε άλλα κατηγορίαnot in any 
other class

Αγελαδινό γάλα: Μπλε τυρί 

5401 Ένα μεμονωμένο Stilton – άκοφτο, 
ώριμο

5402 Ένα μεμονωμένο Stilton – άκοφτο, 
έξτρα ώριμο

5403 Ένα μεμονωμένο Stilton – κομμένο, 
ώριμο

5404 Ένα μεμονωμένο Stilton – κομμένο, 
έξτρα ώριμο

5405 Gorgonzola – Dolce  (γλυκό) / 
κρεμώδες

5406 Gorgonzola – Piccante (πικάντικο)

5407 Τυρί με μπλε φλέβες οποιασδήποτε 
ποικιλίας, άκοφτο, με φυσικό φλοιό

5408 Τυρί με μπλε φλέβες οποιασδήποτε 
ποικιλίας, άκοφτο, τυλιγμένο με 
αλουμινόχαρτο

5409 Οποιοδήποτε άλλο μπλε τυρί από 
αγελαδινό γάλα που δεν ανήκει σε 
άλλα κατηγορία

Ειδικές κατηγορίες 

5501 Τυρί παρασκευασμένο με το γάλα 
περισσότερων του ενός ζώων

5502 Μαλακό τυρί αγροκτήματος ή 
γαλακτοκομείου με συνολική 
παραγωγή που δεν υπερβαίνει τους 
2 τόνους εβδομαδιαίως.

5503 Ημίσκληρο τυρί αγροκτήματος 
ή γαλακτοκομείου με συνολική 
παραγωγή που δεν υπερβαίνει τους 
2 τόνους εβδομαδιαίως.

5504 Σκληρό τυρί αγροκτήματος ή 
γαλακτοκομείου με συνολική 
παραγωγή που δεν υπερβαίνει τους 
2 τόνους εβδομαδιαίως

5505 Μπλε τυρί αγροκτήματος ή 
γαλακτοκομείου με συνολική 
παραγωγή που δεν υπερβαίνει τους 
2 τόνους εβδομαδιαίως

5506 Οποιοδήποτε σκληρό τυρί 
έχει βραβευτεί με Ονομασία 
Προέλευσης [PDO (ΠΟΠ)/PGI 
(ΠΓΕ)/AOC (ΕΟΠ)]

5507  Οποιοδήποτε μπλε τυρί 
έχει βραβευτεί με Ονομασία 
Προέλευσης [PDO (ΠΟΠ)/PGI 
(ΠΓΕ)/AOC (ΕΟΠ)]

5508 Οποιοδήποτε άλλο τυρί 
έχει βραβευτεί με Ονομασία 
Προέλευσης [PDO (ΠΟΠ)/PGI 
(ΠΓΕ)/AOC (ΕΟΠ)]

5509 Νέο τυρί – σκληρό ή ημίσκληρο. 
Οποιοδήποτε νέο τυρί έχει 
κυκλοφορήσει μετά τις 01/12/18

5510 Νέο τυρί – μπλε. Οποιοδήποτε νέο 
τυρί έχει κυκλοφορήσει μετά τις 
01/12/18

5511 Νέο τυρί – με πρόσθετα. 
Οποιοδήποτε νέο τυρί έχει 
κυκλοφορήσει μετά τις 01/12/18

5512 Όλα τα άλλα νέα τυριά. 
Οποιοδήποτε νέο τυρί έχει 
κυκλοφορήσει μετά τις 01/12/18

5513 Specialist Cheesemakers Association. 
Για μέλη της SCA. Ένα τυρί ανά 
μέλος

5514 Οποιοδήποτε τυρί έχει αναδειχθεί 
Supreme Champion (Απόλυτος 
πρωταθλητής) ή έχει λάβει 
αντίστοιχο βραβείο σε έναν εθνικό 
ή διεθνή διαγωνισμό τυριών σε 
οποιαδήποτε χώρα1

5515 Φέτα, σκέτη, χωρίς λάδι ή 
πρόσθετα

5516 Φέτα, σκέτη, σε λάδι ή με 
πρόσθετα

5517 Χαλούμι για μαγείρεμα

5518 Οποιοδήποτε τυρί δεν μπορεί να 
τοποθετηθεί σε άλλη κατηγορία

Άλλα τυριά, συμπελαμβανομένων
τυριών με πρόσθετα

5601 Τυρί πιεσμένης μάζας με μειωμένα 
λιπαρά2

5602 Τυρί μη πιεσμένης μάζας με 
μειωμένα λιπαρά2

5603 Επεξεργασμένο τυρί ή 
επεξεργασμένο spread τυριού, 
σκέτο

5604 Επεξεργασμένο τυρί ή 
επεξεργασμένο spread τυριού, με 
πρόσθετα

1Οι διοργανωτές του διαγωνισμού World Cheese θα χρειαστούν επαλήθευση

2Αναφέρεται σε τυρί με λιπαρά κάτω του 45% στην ξηρή μάζα
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CLASSES

5605 Cheddar πιεσμένης ή εκ νέου 
πιεσμένης μάζας με αλμυρά 
πρόσθετα

5606 Άλλα είδη τυριού πιεσμένης ή εκ 
νέου πιεσμένης μάζας με αλμυρά 
πρόσθετα

5607 Τυρί πιεσμένης ή εκ νέου πιεσμένης 
μάζας με πρόσθετα γλυκού στυλ

5608 Λευκό μαλακό τυρί ωριμασμένο 
με ζύμωση («μούχλα») ή τυρί 
μη πιεσμένης μάζας με αλμυρά 
πρόσθετα

5609 Μαλακό τυρί ή τυρί μη πιεσμένης 
μάζας με αλμυρά πρόσθετα

5610 Μαλακό τυρί ή τυρί μη πιεσμένης 
μάζας με πρόσθετα γλυκού στυλ

5611 Cream cheese ή φρέσκο τυρί με 
αλμυρά πρόσθετα

5612 Cream cheese ή φρέσκο τυρί με 
πρόσθετα γλυκού στυλ

5613 Τυρί σε κορδόνια

5614 Τριμμένο τυρί

5615 Επεξεργασμένο τυρί σε φέτες

Γάλα βούβαλου

5701 Mozzarella di Bufala

5702 Μαλακό τυρί από βουβαλίσιο γάλα, 
σκέτο – φρέσκο

5703 Μαλακό τυρί από βουβαλίσιο γάλα, 
σκέτο – ωριμασμένο με ζύμωση 
(«μούχλα»)

5704 Ημίσκληρο τυρί από βουβαλίσιο 
γάλα, σκέτο

5705 Σκληρό τυρί από βουβαλίσιο γάλα, 
σκέτο

5706 Τυρί από βουβαλίσιο γάλα, με 
πρόσθετα

5707 Μπλε τυρί από βουβαλίσιο γάλα

5708 Καπνιστό τυρί από βουβαλίσιο 
γάλα

5709 Ricotta παρασκευασμένη με 
βουβαλίσιο γάλα

5710 Οποιοδήποτε άλλο τυρί από 
βουβαλίσιο γάλα που δεν ανήκει σε 
άλλη κατηγορία


