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Αν μία μόνο
γεύση μπορεί να
χαρακτηρίσει την
πεμπτουσία ενός
τόπου, τότε για
τη Λήμνο αυτή
είναι το μελίπαστο.
Γνωστό στις
μέρες μας και ως
μελίχλωρο, το τυρί
αυτό περικλείει τις
πιο σημαντικές
αξίες της Λήμνου
και των ανθρώπων
της, το άρωμα
των τοπίων και
των βοσκοτόπων,
την τέχνη των
παραγωγών του
και τα στοιχεία
που συνέχουν τη
λημνιακή κοινωνία
εδώ και αιώνες.

Φτιαγμένο από αιγοπρόβειο γάλα, την
περίοδο από το τέλος Μαΐου μέχρι τον
Αύγουστο, ή μέχρι να σταματήσει η
παραγωγή του, αποτελεί ένα από τα
καλύτερα παραδείγματα παραδοσιακής
οικολογικής γνώσης. Οι κεχαγιάδες, οι
παραδοσιακοί γεωργοκτηνοτρόφοι της
Λήμνου, χρησιμοποιούσαν το γάλα που
ήταν διαθέσιμο στο τέλος της γαλακτικής
περιόδου (πρόβειο, κατσικίσιο ή μείγμα
αυτών) και έφτιαχναν ένα πεντανόστιμο
τυρί εκμεταλλευόμενοι τα υψηλά ποσοστά
λίπους και πρωτεΐνης που περιέχει το
γάλα κατά την περίοδο αυτή. Η θρεπτική
τροφή που παρασκεύαζαν, σε αντίθεση με
την πρώτη ύλη της, μπορούσε να συντηρηθεί
για μήνες, στηρίζοντας τη διατροφική
αυτάρκεια του τόπου για πολύ καιρό.

Μάιος

Αύγουστος

Το μελίπαστο μετουσιώνει τη φύση
της Λήμνου σε ένα πολιτισμικό
αγαθό με μεγάλη οικονομική
και συμβολική αξία, αποτελώντας
χαρακτηριστικό παράδειγμα
εφαρμογής των αρχών της αειφορίας.
Η γεύση του, η διατροφική του
αξία, η δυνατότητα συντήρησής
του για μεγάλο χρονικό διάστημα
και η χρήση του στα πλαίσια
της ανταλλακτικής οικονομίας το
καθιστούν σημαντικό στοιχείο της
τοπικής γαστρονομίας και της
πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού.

Παρασκευή
Όταν στο καζάνι γίνεται ο διαχωρισμός του
τυρόγαλου από το τυρόπηγμα, το τελευταίο
τοποθετείται σε μικρά καλαθάκια, τα
τυρβόλια, τα οποία παραδοσιακά φτιάχνονταν
από βούρλα, όπου και στραγγίζει. Το
τυρί βγαίνει από τα τυρβόλια αρκετές
φορές, αλατίζεται, γυρίζεται ανάποδα και
επανατοποθετείται σε αυτά για να πάρει
το χαρακτηριστικό σχήμα του μελίπαστου.
Έπειτα από 24 περίπου ώρες, και αφού τα
περισσότερα υγρά έχουν στραγγίξει, τα τυριά
τοποθετούνται στα ξηραντήρια, τα λεγόμενα
καφάσια ή κλουβιά, ξύλινα ή μεταλλικά
κλουβιά που βρίσκονται σε εξωτερικό,
σκιερό χώρο και επιτρέπουν την είσοδο του
αέρα, για να στεγνώσουν. Αναποδογυρίζονται
καθημερινά για 4-7 ημέρες, ανάλογα με τις
καιρικές συνθήκες που επικρατούν, ώστε να
στεγνώσουν ομοιόμορφα και να πάρουν το
σωστό σχήμα. Είναι ώριμα όταν αποκτήσουν
το χαρακτηριστικό χρυσό τους χρώμα.

Στο παρελθόν, αποθηκεύονταν σε ψηλά
στενά κοφίνια με καπάκι. Με το πέρασμα
των ημερών σκλήραιναν πολύ και τελικά
καταναλώνονταν σχεδόν μόνο τριμμένα. Στις
μέρες μας, μόλις ωριμάσουν, σφραγίζονται
σε συσκευασίες κενού αέρος και διατηρούνται
στο ψυγείο για μήνες. Παλαιότερα, μετά
το ξηραντήριο, και πριν οι τυροκόμοι
αποθηκεύσουν το τυρί τους ή το πουλήσουν,
το έπλεναν στη θάλασσα, πρακτική που έδινε
τη δυνατότητα για κοινωνική συναναστροφή
και ενδυνάμωνε την κοινωνική συνοχή.
Πολλές γυναίκες, συχνά μαζί με τα παιδιά
τους, μετέφεραν τα τυριά στη θάλασσα και
τα έπλεναν με τα καλαθάκια τους. Ακόμα
και σήμερα, κάποιοι ξεπλένουν το τυρί
με θαλασσινό νερό, δίνοντάς του έτσι μια
ξεχωριστή γεύση.

Στη σημερινή εποχή δεν χρησιμοποιούνται
πλέον συχνά τα παραδοσιακά πλεκτά τυρβόλια
έχοντας αντικατασταθεί από πλαστικά,
τα οποία καθαρίζονται και συντηρούνται
ευκολότερα. Ωστόσο, παρότι η τέχνη της
καλαθοπλεκτικής φθίνει με γοργούς ρυθμούς,
υπάρχουν λίγοι νέοι τεχνίτες που συνεχίζουν
την παράδοση. Ο κάθε παραγωγός έχει τα
δικά του μικρά μυστικά που δίνουν μια
ξεχωριστή πινελιά στο τελικό προϊόν και όλοι
είναι πολύ περήφανοι για την τεχνική τους.
Καθένας χρησιμοποιεί διαφορετικό είδος πυτιάς,
διαφορετική ποσότητα αλατιού και άλλο μείγμα
γάλακτος για να φτιάξει το δικό του, μοναδικό
μελίπαστο. Οι τοπικές φυλές προβάτων και
αιγών δίνουν εκλεκτή γεύση στο γάλα και
κατ’ επέκταση στο τυρί που παράγεται από
αυτό, καθώς, σε αντίθεση με τις εισαγόμενες,
βόσκουν συνήθως ελεύθερες και τρέφονται
με τη χλωρίδα του νησιού, παράγοντας μεν
λιγότερο γάλα αλλά πολύ εύγευστο.

Το τυρί αποτελεί πηγή ιδιαίτερα εύπεπτης
πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας καθώς
περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα στη
σωστή ποσότητα και αναλογία, βιοενεργά
πεπτίδια που έχουν αντι-υπερτασική δράση
και ενισχύουν το ανοσοποιητικό, όπως
επίσης και συζευγμένο λινελαϊκό οξύ, με
αντιοξειδωτικές, αντικαρκινικές ιδιότητες
και αντι-χοληστερολαιμική και αντι-αθηραγόνο
δράση.
Ως βασικό στοιχείο της λημνιακής διατροφής
και γαστρονομίας, το μελίπαστο αποτελεί
τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς του
νησιού. Είναι πολλοί οι τρόποι με τους
οποίους μπορεί να το απολαύσει κανείς. Ο
πιο διαδεδομένος σήμερα είναι το σαγανάκι,
ένα πιάτο σήμα-κατατεθέν της Λήμνου, το
οποίο σερβίρεται σε όλα τα ενημερωμένα
εστιατόρια του νησιού. Χρησιμοποιείται
επίσης τριμμένο πάνω από τα παραδοσιακά
ζυμαρικά αυτούδια και φλωμάρια αλλά και
ως γέμιση σε διάφορες πίτες. Μπορεί ακόμα
να συνοδεύσει ένα ποιοτικό ψωμί και ένα
καλό, ντόπιο κρασί.

Διατροφική αξία
και κατανάλωση

Στο παρελθόν, οι Λημνιοί
το έπαιρναν μαζί τους στα
χωράφια και στα βοσκοτόπια
ως κολατσιό ή το έτρωγαν
τηγανισμένο μαζί με αυγά σαν
ένα πολύ δυναμωτικό πρωινό.
Ήταν, δε, τόσο σημαντικό
για την τοπική οικονομία
που το χρησιμοποιούσαν ως
αντάλλαγμα για τα χωράφια
ή τα βοσκοτόπια που
νοίκιαζαν, μια πρακτική που
επιβιώνει και στις μέρες
μας. Αποτελούσε, επίσης, ένα
από τα καλύτερα δώρα που
προσφέρονταν σε διάφορες
κοινωνικές περιστάσεις.
Σήμερα, εάν επισκεφτείτε
ένα Λημνιό νοικοκυριό και
λάβετε ως δώρο ένα μελίπαστο
πριν φύγετε, δεν θα σας
έχουν προσφέρει απλώς ένα
γαλακτοκομικό προϊόν, αλλά
και την εκτίμησή τους.

«Τι βιάζεσαι; Πού θα πας;
Να γυρίσεις τα τυριά μες στο κλουβί;»

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον
Άνθρωπο υλοποιεί, στο πλαίσιο του προγράμματος
Terra Lemnia, ποικίλες δράσεις για τη στήριξη
των παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και
την ανάδειξη των ποιοτικών τοπικών προϊόντων
της Λήμνου.
Ως αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας που έγινε
σε συνεργασία με τον Όμιλο «Ανεμόεσσα» και
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Δράσεις
ανάδειξης
η «Τέχνη της παρασκευής του μελίπαστου/
μελίχλωρου στη Λήμνο» εντάχθηκε στο
Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, στο πλαίσιο της Σύμβασης της
UNESCO, ως αντιπροσωπευτικό πολιτιστικό
αγαθό που χρήζει διαφύλαξης. Με αυτόν τον
τρόπο, δίνεται η ευκαιρία στο εγχώριο και
στο διεθνές κοινό να μάθει για την τέχνη
της παρασκευής του μελίπαστου, για τη
συμβολή του στην οικονομική και την
κοινωνική ζωή των κατοίκων της Λήμνου,
αλλά και για τους παραγωγούς του, τους
φορείς αυτής της μακράς παράδοσης.

www.terra-lemnia.net

