
 
 

ÜRÜN: EZİNE PEYNİRİ 
   

• COĞRAFİ İŞARET TÜRÜ:       Menşe işareti 
• COĞRAFİ İŞARET:                  Ezine Peyniri 
• MENŞE ADI ALIŞ TARİHİ:    05/08/2006 
• BAŞVURU SAHİBİ:    Ezine Peynirini ve Mandıracılarını 
                            Koruma,Geliştirme ve Tanıtma Derneği 
• ÜRETİM TÜRÜ:                        Beyaz peynir 
• SÜT TİPİ:                                Koyun sütü %45-%55 
                                                     Keçi sütü enaz %40 
                                                     İnek sütü en çok %15 

 



TANIM 

• TPE’nin Ezine peyniri coğrafi 
işaret tescil belgesinde 
yapılan tanıma göre; “Ezine 
peyniri kaz dağlarının kuzey 
ve batı kesimlerinde yer alan 
Ezine, Bayramiç ve Ayvacık 
ilçelerinin doğal bitki örtüsü 
ve su kaynaklarıyla beslenen 
koyun keçi ve ineklerden elde 
edilen sütlerden  üretilen 
menşe adı tanımına uygun 
tam yağlı muhtelif 
büyüklükte teneke tipi beyaz 
peynirdir.” 

 



 
 

ÜRETİM KOŞULU 

 
  

• MENŞE ADI YÖRESİ SÜTÜ: 

•           KOYUN: ‘’Tahirova”,  “sakız”, “dağlıç” 
ve“sakız+dağlıç” ırkı 

•        KEÇİ:    ‘’Kara keçi’’,Saanen 

•           İNEK:   ‘’Holstein” kültür ırkı 

• DOĞAL BESLEME: 

•    KAZDAĞLARI: Ekolojik bölge- endemik ve   
zengin  bitki örtüsü,bol       oksijen ve yağış, 
zengin orman ve  yer altı suları, yüzlerce kokulu 
bitki 

 





 
 

COĞRAFİ SINIRLARI 
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TİPİK ÖZELLİKLERİ 
 • GÖRÜNÜŞ VE YAPI: Beyaza yakın dönük açık sarı 

renkli, orta sertlikte,az      sayıda ve küçük çaplı 
gözenekli 

•  TAT VE AROMA: Kendine özgü  tat ve aroma ‘’ 
tatlımsı,’’ ‘’tuzlu’’ve ‘’ekşi’’ tatlar, 

•  Kuru maddede yağ oranı:  Minimum %45 (Tam Yağlı) 

                 -TENEKE TİPİ  beyaz peynir 

 



 
MENŞE BÖLGESİNDE NÜFUS, TARIMSAL YAPI VE 

MANDIRALARIN DAĞILIMI  
 



 
 

YÖREDE SAĞıLAN HAYVAN SAYıSı   
 



 
 

YÖREDE ÜRETİLEN SÜT MİKTARI-TON/YıL  
 



 
 
 

ELDE EDİLEN  SÜT GELİRİ:  (TL)  
 



 
 
 
 

• EZİNE  PEYNİRİNİ ve MANDIRACILARINI  

                  KORUMA DERNEĞİ 

 

 

 

 

Üye Sayısı : 34 

Üyelerin Süt İşleme Kapasitesi :2 -200 ton/gün 

Sezonluk ve 12 Ay çalışan mandıralar mevcut. 

Derneğimiz Ulusal Süt Konseyi Üyesidir. 

 

 

 

 



  

 ol 



•Üretimde sadece Süt,Peynir Mayası ,Tuz 
kullanılır. 

•Peynir mayası mutlaka Şirden mayadır. 

•Tuz olarak sadece Deniz Tuzu kullanılır. 

•Pastörizasyon sıcaklığı LTLT normunda olup  

       65 C derecede 30 dakika uygulanır. 

*Süt Pişirildikten sonra açık kazanlarda 
bekletilir kapalı holder kullanılmaz. 

*Salamurada  en az 12 saat bekletilirek tuz 
alır. 

*Tüm olgunlaşma  süreci naturel olarak biter. 

 

Üretim Karakteristikleri 



*Ürün korunmaya muhtaç bir ürün  

*Hammadde olan çiğ sütteki kalite düşüşü ve 
bunun ürüne yansıması bu noktada süt 
üreticileri desteklenmeli bölgesel destek 
uygulanmalı. 

*Artan çiğ süt maliyetleri nedeniyle kalitesiz 
yem ve bilinçsiz silaj kullanımı sonucu 
üründe olgunlaşma sonunda kötü kokulu ve 
ağır lezzette ürün çıkması.Çözüm önerisi 
ulusal platformda bir araştırma enstitüsü 
tarafından kapsamlı bir çalışma yapılmalı. 

 

 

 

SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 



  • Ürün bakanlık desteklemelerinden faydalanan 
ürünlerin (süttozu,süt gibi) içerisine alınmalıdır. 

• İhracat kapasitesi yok denebilecek bir ürün maalesef 
bu nedenle yurtdışında tanıtımı yapılmaya muhtaç 
ayrıca ihracatta fiyat desteği ile ürünün tanıtımı . 

• Haksız rekabet yapan diğer bölgelerin peynir 
üreticileri ile mücadelenin güçlendirilmesi gerekli. 

 




