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Τα ηπξηά απνηεινύλ από ηα αξραία ρξόληα σο ζήκεξα κηα άξηζηε ιύζε γηα ηε
καθξά ζπληήξεζε ηνπ γάιαθηνο. Ταπηόρξνλα απνηεινύλ απνιαπζηηθή θαη
ρνξηαζηηθή πξόηαζε γηα θάζε γεύκα όιεο ηηο ώξεο ηεο εκέξαο.
Αλ θαη ππάξρνπλ αξθεηέο εθαηνληάδεο δηαζέζηκεο πνηθηιίεο ηπξηώλ κε δηαθνξεηηθή
πθή, γεύζε θαη άξσκα, όια ηα είδε δηαηεξνύλ θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
ηα
θαζηζηνύλ
πνιύηηκα
ζηε
δηαηξνθή
ηνπ
αλζξώπνπ.
Τν γλσζηόηεξν ίζσο ζπζηαηηθό ησλ ηπξηώλ θαη όισλ ησλ γαιαθηνθνκηθώλ
πξντόλησλ είλαη ην αζβέζηην. Τν αζβέζηην πνπ πξνζιακβάλνπκε θαζεκεξηλά από
ηε δηαηξνθή καο απνηειεί ην θπξηόηεξν 'δνκηθό πιηθό' ησλ νζηώλ καο, θαζώο
ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ππθλώλ θαη δπλαηώλ νζηώλ ζρεκαηίδνληαο κε ην
θώζθνξν ηνπο θξπζηάιινπο πδξνμπαπαηίηε.
Δπίζεο έρεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία πήμεο ηνπ αίκαηνο, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
λεπξηθνύ θαη κπτθνύ ζπζηήκαηνο, ζηε ξύζκηζε πνιιώλ ελδπκηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ
κεηαβνιηζκνύ θαη ζηε ξύζκηζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο.
Η αλεπαξθήο πξόζιεςε αζβεζηίνπ είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο δηαηξνθηθόο
παξάγνληαο θηλδύλνπ γηα ηελ εκθάληζε νζηενπόξσζεο. Τεο λόζνπ πνπ
επηζηεκνληθά δεδνκέλα δείρλνπλ όηη πιήηηεη κία ζηηο ηξεηο γπλαίθεο θαη έλαλ ζηνπο
πέληε άληξεο, θπξίσο κεηά ηελ ειηθία ησλ πελήληα εηώλ.
Αλ θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ησλ ηπξηώλ ζε αζβέζηην πνηθίιεη αλάινγα κε ην είδνο, ζηηο
πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ηα 60 γξ. ηπξηνύ καο παξέρνπλ ην 30-60% ηεο
Σπληζηώκελεο Ηκεξήζηαο Πξόζιεςεο ηνπ αζβεζηίνπ.
Μάιηζηα ε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ησλ ηπξηώλ ζε αζβέζηην ζπλδπάδεηαη κε ην
γεγνλόο όηη απνξξνθάηαη ζε πνιύ κεγαιύηεξν πνζνζηό από ην εληεξηθό καο
ζύζηεκα ζε ζρέζε κε άιια ηξόθηκα όπσο ην ζπαλάθη ή ην κπξόθνιν, πνπ αλ θαη
πεξηέρνπλ ζεκαληηθέο πνζόηεηεο αζβεζηίνπ, εληνύηνηο δελ είλαη εύθνια
αθνκνηώζηκν από ην πεπηηθό καο ζύζηεκα.
Τν εμαηξεηηθά επεξγεηηθό πξνθίι ησλ ηπξηώλ σο πξνο ηα νζηά καο, ζπκπιεξώλεηαη
από ηελ πςειή πεξηεθηηθόηεηά ηνπο ζε θώζθνξν. Έηζη ινηπόλ απνηεινύλ κηα
ηδαληθή ηξνθή πνπ παξέρεη ζηνλ νξγαληζκό καο όια εθείλα ηα δνκηθά πιηθά γηα
ηνλ ζρεκαηηζκό ησλ θξπζηάιισλ πδξνμπαπαηίηε, εμαζθαιίδνληαο ηε δηαηήξεζε
ηεο θαιήο πγείαο ησλ νζηώλ.
Η δηαηξνθηθή αμία ηνπ ηπξηνύ όκσο δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηα παξαπάλσ, θαζώο
πεξηέρεη θαη ζεκαληηθέο πνζόηεηεο βηηακηλώλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β, πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηε δηαηήξεζε
ηζρπξήο κλήκεο.
Δπίζεο απνηειεί εμαηξεηηθή πεγή ζειελίνπ, ελόο ζπζηαηηθνύ κε πνιύ ηζρπξή
αληηνμεηδσηηθή δξάζε, πνπ εληζρύεη ην αλνζνπνηεηηθό καο ζύζηεκα θαη επηπιένλ
έρεη θαλεί όηη αζθεί πξνζηαηεπηηθή δξάζε έλαληη θάπνηνλ κνξθώλ θαξθίλνπ.

Πξόζθαηεο έξεπλεο απνδίδνπλ ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα θαη θαηά ζπλέπεηα θαη
ζηα ηπξηά πξνζηαηεπηηθή δξάζε απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο θαξθίλσλ,
θπξίσο ιόγσ ηεο κεγάιεο ηνπο πεξηεθηηθόηεηαο ζε αζβέζηην.
Σπγθεθξηκέλα, ην αζβέζηην θαίλεηαη όηη πξνζηαηεύεη ηα θύηηαξα ηνπ παρέσο
εληέξνπ από ηε βιαπηηθή επίδξαζε ηνμηθώλ νπζηώλ πνπ ππξνδνηνύλ ηα πξώηα
ζηάδηα δεκηνπξγίαο θαξθηληθώλ θπηηάξσλ. Δλώ ζε πνιύ πξόζθαηε επηδεκηνινγηθή
κειέηε θάλεθε όηη ε απμεκέλε πξόζιεςε αζβεζηίνπ κπνξεί λα κεηώζεη ηνλ
θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζηηο γπλαίθεο έσο θαη 50%.
Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ ηπξηώλ ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα
γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, είλαη ην όηη πεξηέρνπλ πνιύ κηθξόηεξεο πνζόηεηεο
ιαθηόδεο. Η έιιεηςε ηνπ ελδύκνπ πνπ πέπηεη ηε ιαθηόδε (δπζαλνρή ζηε ιαθηόδε)
είλαη έλα ζύλεζεο πξόβιεκα γηα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ θαη πξνθαιεί
έληνλε δπζπεςία θαη θνύζθσκα όηαλ θαηαλαιώλνληαη γαιαθηνθνκηθά πξντόληα
πνπ πεξηέρνπλ ιαθηόδε.
Λόγσ ηεο δύκσζεο πνπ πθίζηαηαη ε ιαθηόδε θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ ηπξηνύ, ε
πνζόηεηα πνπ πεξηέρεηαη ζηα ηπξηά κεηώλεηαη ζεκαληηθά, θάλνληάο ηα πην θηιηθά
ζην πεπηηθό ζύζηεκα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ηα καιαθά ηπξηά έρνπλ θαηά
θαλόλα 50% ιηγόηεξε ιαθηόδε από ην γάια, ελώ ζηα ζθιεξά ηπξηά ε
πεξηεθηηθόηεηα ζε ιαθηόδε κεηώλεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν.
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