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Tvrdé sýry 

Kdyţ se řekne tvrdý sýr, v Čechách si většina lidí představí Eidam, ve Francii Cantal nebo Gruyère. Italové 

uvidí sýr Grana nebo Provolone a Španělé Manchego. Ať má sýr jakýkoliv název, tak společným znakem 

těchto sýrů je tvrdé aţ velmi tvrdé těsto, občas elastické, které se lépe nebo hůře krájí. Někdy s granulární 

(zrnitou) strukturou. 

S ohledem na některé společné vlastnosti při výrobě je můţeme rozdělit zhruba do čtyř skupin: 

1. Sýry s oky, která jsou pro ně příznačná. Oka jsou vytvářena bakteriemi propionového kvašení. Typické 

jsou ementálské sýry. 

2. Extra tvrdé sýry, jeţ se vyrábějí podobným postupem jako ementálské, tzn. dohříváním drobně 

krájeného sýrařského zrna, ale nemají ţádná oka a jejich struktura je velice pevná. 

Pro další dvě skupiny je charakteristický určitý krok výroby, a to prokysávání sýrového zrna. Podle sýra 
Čedar se tomuto procesu říká čedarování. 
 

3. Sýry kysané a solené přímo v zrně. Vzniklá sýřenina se nechává kysnout aţ na určitou hranici a ve 

výrobě se pokračuje aţ po tomto prokysání. 

4. Sýry typu Pasta Filata, tzn. sýry pařené taţené. Jsou taktéţ kysané, ale dalším krokem není solení, nýbrţ 

paření, kdy se sýřenina stává taţnou. 
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Sýry s oky 

Nejznámějšími tohoto druhu jsou sýry ementálského typu. Jejich těsto je elastické, dá se dobře krájet, s menším 

nebo větším počtem pravidelných ok. 

Tvorba ok si ţádá dodrţení určitých technologických kroků ve výrobě. Je nutné dbát na druh a množství 

bakterií, dávku syřidla, čas sýření, velikost zrna, následné dohřívání a postup lisování. Dalším 

důleţitým faktorem je zrání. Takovéto sýry zrají většinou 2 týdny při 10 °C, dále pak 6–8 týdnů při 20 °C dle 

poţadovaného začátku a průběhu propionového kvašení, kdy dochází k tvorbě ok. Potom sýry dozrávají při 10 °C. 

Švýcarské sýry typu „na strouhání“ zrají leckdy dva aţ tři roky a jsou v podstatě kombinací polotvrdých a 

tvrdých sýrů. Vyrábějí se právě jako sýry holandského typu (prané sýry) a zrají při 13–16 °C. Některé vybrané 

bochníky se skladují dále a zrají při vlhkosti kolem 50–70 %, aţ se z nich stávají sýry na strouhání nebo 

hoblování. I u těchto sýrů zůstává těsto poměrně elastické, a to díky vysokému obsahu tuku. 

Ve Francii se taktéţ vyrábějí sýry ementálského typu, tzv. Francouzský ementál. V anglicky mluvících zemích 

se takovému sýru říká Swiss, v USA Baby Swiss. Má větší obsah vody, a je tudíţ vláčnější. 
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Horské (alpské) sýry 

Jsou to sýry různého druhu, tvaru a velikosti, které se vyrábějí ve všech horských oblastech. Jejich váha se 

pohybuje okolo 30 kg s tučností 15–45 % t.v.s. 

Jestliţe se sýry vyrábějí přímo na alpských loukách, zůstávají ve sklepě 3 aţ 4 týdny. Teplé počasí podporuje 

tvorbu ok, studené zase zpomaluje. Tyto rozdíly se většinou dorovnávají skladováním v údolí. Vůně i aroma 

těchto sýrů bývá aţ pikantní, leckdy je cítit v sýrech horská louka. Horské sýry často bývají na rozdíl od 

ementálských menší, mají menší oka a často maz na povrchu. Obecně se těmto sýrům říká Gruyère. Ve Francii 

se dělá pod názvem Comté. Je ze syrového (nepasterizovaného) mléka, s oky velikosti lískových oříšků. Díky 

vysokému obsahu tuku (aţ 50 % t.v.s.) je těsto elastické. 

Dalším zástupcem této skupiny je Beaufort. Rozlišuje se na letní a zimní. Letní se vyrábí přímo v salaších 

v horách, zimní v údolí. Vyrábí se ze syrového mléka a bochníky mají konkávní tvar a po dlouhodobém zrání sušší 

maz na povrchu. V sýru se oka vyskytují velice sporadicky. 

Cantal také patří mezi horské sýry, ale je vyráběn postupem zvaným „čedarování“. Povaţuje se za jeden 

z nejstarších sýrů Francie. Je zajímavý svým tvarem s průměrem 30–40 cm a výškou okolo 40 cm. Podobně se 

vyrábějí např. sýry Salers a Aligot.    
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Extra tvrdé sýry 

Vyrábějí se obdobně jako sýry ementálského typu. Výskyt ok je v nich minimální a obsah sušiny kolem 65 %. 

Většinou jsou vhodné na strouhání. Těsto bývá pikantní a drobivé. 

Mezi nejznámější zástupce patří italské sýry typu Grana. Zrají 10–20 měsíců, při teplotě 15–20 °C. Mimo Itálii 

se těmto sýrům říká zjednodušeně parmezán. Originál Parmigiano-Reggiano zraje dva roky, a to nejdříve při 

16–18 °C a potom při 10–12 °C. 

Mezi extra tvrdé sýry patří i sýry typu Pecorino, které se 

vyrábějí ve střední a jiţní Itálii a na ostrovech Sardinie a 

Sicílie. Pojmenování pecorino ale zahrnuje různé sýry 

z různých druhů mléka vyráběných různými postupy. 

Čerstvý nevyzrálý sýr, kterému se říká Pecorino fresco, 

anebo málo vyzrálý Pecorino semifresco, které jsou 

příbuzné některým sýrům Caciotta, se konzumují jako 

mladé sýry. Ve větší oblibě jsou však tvrdé sýry. Mezi 

nejznámější patří Pecorino Romano, Pecorino Sardo 

nebo Fiore Sardo, Pecorino Siciliano či třeba 

Canestrato. I tyto sýry se jedí na začátku zrání jako 

stolní sýry a po vyzrání a získání pevnosti jako sýry na 

strouhání. 

 

Sýry typu Pecorino se většinou vyrábějí z ovčího mléka. Sýří se při poměrně vysokých teplotách, a to 35–39 °C. 

Drobí se na velikost pšenice, dohřívají téměř aţ do 50 °C a poté dávají do forem. Zrají kolem 12–16 °C minimálně 
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8 měsíců. Těsto je pevné a šupinaté. Pokud se pouţívá plnotučné mléko, je i pruţné. Z nízkotučného mléka jsou 

více zrnité s typickými krystalky, jako ve starých sýrech. Oka se v těchto sýrech vyskytují jen velice ojediněle. Kůra 

bývá hladká, ţlutá a někdy potřená olivovým olejem. Často se do těchto sýrů přidává lipáza pro lepší štěpení tuků 

a tím také získávají typickou chuť. 

V Toskánsku se vyrábějí Pecorino Toscano a Toscano. Na Sardínii je známý sýr Pecorino Fiore Sardo. 

Sýry o váze 1,5 aţ 4 kg. Sýr se dělá tak, ţe dva mladé sýry vytvarované do kuţele se dají na sebe a nechají potom 

tak i zrát. Sýry zrají devět měsíců, kdy je pak jejich těsto tvrdé a velice pikantní. 

Nejznámější tvrdý sýr ze Sicílie je Pecorino Canestrato Siciliano nebo také jen Canestrato Siciliano. Sýr 

se jmenuje podle koše canestrato, který mu dává vzorování a tvar. Vyrábí se dodnes ručně a na Sicílii má 

ochrannou známku původu. Ještě se tu vyrábí sýr Pecorino 

dolce, který má niţší obsah soli a konzumuje se málo vyzrálý. 

Další variantou je Pecorino Siciliano pepato, do jehoţ těsta 

se při výrobě dává černý pepř. Tento sýr zraje aţ 8 měsíců.  

 

 

 

 

Ve Španělsku se vyrábí asi 40 druhů tvrdého sýra, ale známé 

jsou jen některé. Nejznámějším a také nejvíce vyráběným sýrem 

je Manchego, který pochází z oblasti La Mancha, jeţ je známá 

především románem Don Quijote. Vyrábí se z mléka ovcí plemena Manchego. Má velice výrazné aroma. Tento sýr 

je taktéţ chráněn známkou původu. Mléko na tento sýr má mít minimálně 6 % tuku a 4,5 % bílkoviny. Sýr zraje 
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při 12–15 °C nejméně 2 měsíce. Další zrání a skladování je při 10 °C. Kůra sýra je tvrdá, ţlutá aţ tmavohnědá, 

někdy pokrytá olivovým olejem. Mladý sýr se označuje Manchego fresco, několikatýdenní semifresco a jedno- aţ 

dvouměsíční je tierno. Sýry zrající 2 aţ 3 měsíce jsou označeny Manchego semicurado, půlroční jsou Manchego 

curado. Mnohé sýry se uloţí do olivového oleje, kde zrají aţ dva roky. 

Sýry podobné manchegu se vyrábějí v celém Španělsku pod různým označením. Mezi ně se řadí např. sýr 

Grazelama. Jiné typy jsou Los Pedroches a La Serena. Některé sýry se také udí, jako třeba Idiazabal. 
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Sýry typu Čedar 
Skupina těchto sýrů je charakteristická zvláštní úpravou sýrového 

zrna při výrobě. Zrno se nechává usadit do bloku a kysnout po 

určitou dobu. Při tomto procesu se jednotlivé vrstvy ukládají na 

sebe a po určité době opět překládají. Tento proces se nazývá 

čedarování (anglicky cheddaring). Správně prokysaná hmota se 

krájí (mele) na kousky, prosolí a vkládá do forem. Pak nastává 

lisování a nakonec zrání při teplotách 7–10 °C. U sýra Colby, který 

je rozšířen hlavně v Americe, se nenechává sýřenina v bloku, ale 

míchá se sýrové zrno, jeţ se zpevňuje a pak prosolí a vloţí do forem. 

Jinak řečeno, do těchto sýrů spadají sýry čedarované (prokysávané) 

a solené přímo do sýrového zrna. Sýry tohoto typu se konzumují 

v různém stádiu zrání a bývají velice pikantní. 

Britský Čedar se vyrábí z kravského mléka. Je ve tvaru válce a váţí kolem 25 kg. Obsah 

tuku je kolem 48 % t.v.s. Dalšími typy jsou Truckles, coţ je v podstatě menší Čedar 

s váhou kolem 5 kg, a Cheddletss váhou 1 kg. Těsto těchto sýrů bývá dle stupně zralosti 

jemné aţ drobivé. Těsto by mělo být kompaktní, ale často se stává, ţe má i mnoţství 

trhlin. Za specialitu se povaţuje Farmhouse Cheddar, který má intenzivní ořechové 

aroma a silnou máslovou příchuť. Téměř všechny ostatní britské sýry jsou obdobné jako 

Čedar a zařazují se jako tvrdé sýry, i kdyţ v mezinárodní klasifikaci jsou polotvrdé, jako 

např. sýry holandského typu. Sýr Derby je druh Čedaru z hrabství Derbyshire v Anglii. I 

kdyţ se nikdy nepřibarvuje, barva těsta je medově ţlutá. Zraje pod vrstvou vosku při 

teplotě 14 °C. Díky vysoké teplotě zrání je to poměrně rychle zrající sýr. Dříve se Čedar 

bandáţoval, ale dnes se jiţ od tohoto upouští.  
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Další sýr je Dunlop ze Skotska. Má vyšší obsah vody, a je tudíţ měkčí. Je v podstatě jemnější variantou Čedaru. 

Tyto sýry bývají někdy pokryty světle zelenou plísní, coţ se nebere jako vada. Další variantou je Sage Derby, do 

kterého se přidávají lístky šalvěje (sage). Bylinky se dávají rovnoměrně do celého těsta, nebo se dají do vrstev 

mezi bílé těsto. Sýr značky Cheshire je údajně ještě starší neţ Čedar 

a jeho těsto je drobivé a plné trhlinek. Dalším speciálním sýrem je 

Double Curd. Jeho základem je vykysaná sýrová hmota 

z předešlého večera, která se dále zpracovává se sýrovým zrnem 

připraveným ráno. 

Známý je také sýr Monterey Jack pocházející z Kalifornie. Další 

sýry tohoto druhu jsou třeba Cheedam z Austrálie, Egmont 

z Nového Zélandu, který je spojením Čedaru a Goudy. Ve Francii se 

tyto sýry obecně nazývají Chester. Mezi nejznámější patří 

Cantal(viz výše), coţ je chráněná značka, dělá se většinou 

o hmotnosti 40 kg. Petit Cantal je menší, s váhou kolem 20 kg. 

Cantal Fermier, farmářský sýr ze syrového mléka, zraje při teplotě 

8–10 °C zhruba 1 aţ 2 měsíce. Čerstvé nebo mladé sýry tohoto druhu 

se pouţívají na vaření. Jsou to typy sýrů Tomme fraîche nebo sýr 

Aligot. Jednoměsíční Cantal se povaţuje za mladý, dvou- aţ 

šestiměsíční za středně zralý a více neţ půlroční za zralý. 

Nejoblíbenější jsou sýry z vyšších poloh a zralejší, jako jsou třeba 

Salers nebo Laguiole. 
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Sýry typu Filata 

Jsou to sýry, které se svou strukturou dají zařadit mezi polotvrdé sýry. V Itálii jsou to sýry Pasta Filata, tedy sýr 

s taţeným těstem. Pro pařené taţené sýry je typické to, ţe se sýřenina nechá zakysávat podobně jako při výrobě 

sýru Čedar. Po správném zakysání se sýrová hmota krájí na malé kousky a paří v horké vodě, kde se dále 

promíchává a natahuje. Proto taţené sýry. Těsto tímto získává pruţnou vláknitou texturu, která se ovšem 

v průběhu zrání ztrácí a spíše přechází do jemně zrnité. 

Velice často se tento sýr ukládá do kruhových forem, třeba jako sýr značky 

Kaškaval. Tyto bochníky se solí a několik měsíců zrají. Název pochází od 

hmoty, ze které se vyrábí – kaš jako kaše. V Řecku se mu říká Kasseri a 

mívá tvar bloku. 

V Itálii jsou to tedy sýry obecně označované 

jako Filata. Propařená hmota se vytahuje 

na pásy. Asi nejznámějším sýrem tohoto druhu je Provolone, který můţe zrát aţ 

dvanáct měsíců, kdy je potom uţ na strouhání. Provolone se vyrábí v různých 

tvarech a obvykle se zavěšuje na šňůry. Další známý sýr je Caciocavallo, jenţ se 

zavěšuje v páru a vyrábí se stejně jako Provolone. Mezi sýrové speciality patří sýr 

Burrata, kdy se do sýrové hmoty uzavře kousek másla. Nelze opomenout 

Mozzarellu, která se někde ještě vyrábí typicky z buvolího mléka a bývá v nálevu. 

V současnosti však převládá v Itálii sýr značky Fior di latte. Sýry ve tvaru hrušky 

jsou známé jako Butirri nebo Buratta. V Americe je obdobný sýr s názvem 

String Cheese, coţ je na palec silná, někdy zauzená, tyčka s česnekem nebo 

cibulí. Na Slovensku je tradiční Oštiepok, který je z dřevěné formy a zauzený. 
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Polotvrdé a poloměkké sýry 
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Sýry holandského typu 

Tyto sýry se označují ve světě jako polotvrdé. Sýry holandského typu obsahují méně sušiny a více vody neţ sýry 

tvrdé. Proto také zrají rychleji. Přechod mezi tvrdým a polotvrdým sýrem je plynulý. Podle obsahu vody se mohou 

povaţovat za tvrdé nebo polotvrdé. Mnoho tzv. alpských sýrů se můţe podobat tvrdému sýru Gruyère, ale přitom 

jsou polotvrdé. Odpařováním vody po dobu zrání a skladováním se můţe ze sýra holandského typu stát tvrdý 

nebo extra tvrdý sýr. 

Nejznámějším sýrem holandského typu je Gouda. Tento sýr se vyráběl uţ někdy v 16. století na venkovských 

dvorech kolem městečka Gouda. Dnes se setkáme s Goudou ve dvou hlavních podobách, a to jako Goudse kaas, 

která je zpracována průmyslově, a tudíţ z pasterizovaného mléka. 

Druhá je Gouda boerenkaas, která je selská ze syrového mléka a 

má lepší chuťové vlastnosti. Bochníky váţí 3–15 kg a u selského aţ 

30 kg. Mini variantou je Baby Gouda s váhou do 1 kg. Sýr s názvem 

Graskaas je mladý sýr Gouda, který se vyrábí na jaře z prvního 

mléka. Barva je výrazně ţlutá díky vysokému obsahu karotenu 

v mléce. Dříve se Gouda dělala dvakrát za den z kaţdého nádoje 

zvlášť. Dnes se večerní mléko zchladí na 8 °C, kdy se někdy zaočkuje 

mlékárenskými bakteriemi, druhý den se spojí s ranním nádojem a 

dále zpracovává. Většina sýrů zraje 1–6 měsíců. Zhruba desetina 

sýrů se nechává zrát i více neţ jeden rok. Délka zrání není však 

zárukou kvality sýra. 

Stejně známý sýr jako Gouda je eidamský sýr neboli Edammer kaas pojmenovaný dle městečka Edam 

v Holandsku. Kdysi se vyráběl z plnotučného mléka večerního, které se ihned po nadojení zpracovalo. Nyní se 

většinou vyrábí ze směsi vyzrálého a částečně odstředěného mléka spojeného s čerstvě nadojeným. Vyrábí se ve 



      

 

www.syrar.cz Stránka 14 

tvaru koule, ale i jako blok nebo bochník. Bývá pokrytý fólií nebo sýrařským voskem. Těsto holandských sýrů je 

elastické s minimem tuku 40 %. Ve Španělsku je vyráběn pod označením Bola ve tvaru koule. 

Ze Švýcarska pochází sýr Appenzeller, který se vyrábí ze syrového mléka s minimálně 50 % t.v.s. Zralý sýr má 

mastné těsto, jeţ můţe mít i malá oka. Bochníky jsou o váze kolem 8 kg s průměrem 30 cm a mírně klenutým 

okrajem. Kůra je pevná, ţlutohnědá s povlakem, který vzniká po dobu zrání. Povlak je tvořen zaschlým mazem, 

většinou z vína, kvasinek, soli a koření. Sýr je vhodný ke konzumaci aţ po 3 měsících zrání. Čím déle zraje, tím 

bývá pikantnější, ale také tvrdší. 

Asiago je italský sýr holandského typu. Tímto názvem se ale označují dva celkem rozdílné sýry. Asiago 

d'Allevo je plochý asi 15kg bochník. Těsto je pevné s několika malými oky. Zráním se stává zrnité a drobivé. 

Druhý sýr se jmenuje Asiago Pressato, je podobně velký, ale s vyšším obsahem tuku (44 % t.v.s.) a těsto je 

měkké s mnoţstvím ok. Pod označením Pressato se vyskytují i jiné sýry kolem Alp. 

 

Sýry ze syrového mléka se často voskují do červeného vosku a sýry 

z pasterizovaného mléka do ţlutého. 

Některé sýry mají díky kultuře povrch pokrytý červenou mikroflórou a jemné 

aroma. Souhrnný název, který se vţil, jsou Pyrenejské sýry. Pyrenejské sýry 

byly původně z Pyrenejí, a to většinou z ovčího mléka. Dnes jsou ze směsi 

ovčího a kravského s pojmenováním Iraty. 
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Poloměkké sýry 

Tyto sýry jsou díky obsahu vody měkčí neţ sýry holandského typu, 

ale pevnější neţ měkké sýry. Mezinárodní označení je semi-soft. 

Povrch těchto sýrů můţe být s kůrou i bez kůry, s plísní i bez ní, a 

pokud s plísní, tak většinou červenou. Těsto, jako u holandských 

sýrů, se dá velice dobře krájet. Ţlutavé těsto bývá při obsahu tuku od 

45 do 60 % t.v.s. Mohou se vyskytovat i nerovnoměrná oka a sýr 

můţe být i silné a pikantní chuti. Jedním z nejznámějších typů 

tohoto sýra je italský Bel Paese, který mívá tvar hranatého 

bochníku s obsahem tuku kolem 50 %. Obdobné sýry jako tento se 

v Itálii nezývají Italico. Jinde mívá tento typ sýra název Butter 

Cheese (máslový sýr). 

Známým sýrem v USA a Německu je Brick (cihla), který je blízký Limburskému sýru. Pokud se nechává dozrávat 

v 10 °C, mívá velice silné aroma. 

Dalším zvláštním druhem, dá se říct, ţe vlastně i holandského typu, je sýr Trappist. Uznávaným místem výroby 

býval klášter Maria Stern v Bosně. Odtud se dostal do tehdejší rakousko-uherské monarchie. Dnes je tento sýr 

v různých kvalitách. Povrch sýra bývá suchý a můţe mít zaschlou červenou mikroflóru. Trapistické sýry (ale i jiné 

produkty označené trappist) jsou vyrobené za pouţití pouze divokých kultur. Francouzské sýry Port-Salut 

mohou být tak označeny jen pokud se vyrábí v licenci trapistického kláštera. Německý trapistický sýr mívá navíc 

ještě oka a zaschlou červenou kulturu na povrchu. 
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Dalším zástupcem poloměkkých sýrů je i Reblochon. Na některých alpských a italských loukách se označuje 

Reblosson. Podobnými sýry jsou typ Tomme ve spojení s lokálním pojmenováním. Dále jsou pod názvem 

Vacherin známé podobné, ale i podstatně odlišné sýry ve Švýcarsku a Francii. VacherinFribourgeois, který 

se povaţuje za malého bratra sýra Gruyère, se dělá ve Švýcarsku. Bývá ve dvou variantách, a to pevný, který zraje 

60 dnů, a na fondue. Další sýr tohoto jména je VacherinMontd´Or, jenţ je měkký a vyrábí se jak ve Francii, tak 

Švýcarsku. Mezi další velice známé sýry tohoto typu patří sýr Tête de Moine neboli Mnichova hlava. Sýr se 

původně vyráběl ve tvaru koule, ale dnes je vyformován do malých válců a krájí se speciálním noţem. Nejdříve se 

odkrojí vrchní kůrka a sýr budí dojem oholené mnišské hlavy. Sýr se nabodne na trn, kolem kterého se otáčí nůţ a 

odkrajuje ze sýra hobliny. 

Sýr s názvem Saint-Nectaire pochází z Francie, vyrábí se ve velikosti kolem 0,5 aţ 1,5 kg s obsahem tuku 45 % 

t.v.s. Zraje 3–8 týdnů a mívá povrch z různých kvasinek a plísní, který je suchý. 

Označení Caciotta se pouţívá pro různé italské sýry, ale patří tam i poloměkké sýry. Taleggio mívá zeleno-

hnědou, někdy bílo-červenou, zvlněnou plíseň. Rozdílné výrobní metody tvoří rozdílné varianty těchto sýrů. 

 

I nepatrné odchylky teplot, časů a kultur při 

výrobě tvoří tuto obrovskou rozmanitost. 
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Obecná pravidla a principy výroby 

 

Tvrdé, polotvrdé a poloměkké sýry se většinou vyráběly a vyrábějí ze syrového mléka. Tento druh sýrů pochází 

především z horských luk a vysokohorských oblastí s čistým prostředím. Většina takovýchto sýrů zraje více neţ 

dva měsíce a má-li se něco negativního na sýru projevit, tak se to projeví v této době. Mají-li sýry kontrolu 

původu, některé dokonce aby získaly tuto ochrannou známku, musí být vyrobeny ze syrového, 

nepasterizovaného mléka. 

V horských salaších nebylo moţné uchovávat mléko po delší dobu od nadojení. To vedlo k tomu, ţe se sýry 

vyráběly dvakrát za den, tedy z ranního a večerního nádoje, anebo se večerní a raní nádoj spojily a vyrábělo se 

jednou za den. Večerní mléko do rána přirozeně zchladlo na teplotu kolem 8 °C, kdy je mnoţení bakterií 

minimální. Ráno se spojilo s teplým čerstvým a pokračovalo se dále ve výrobě. Dalším krokem bylo sýření za 

pomoci ţivočišného syřidla, získávaného ze ţaludku sajících telat, anebo se pouţila přímo část ţaludku. Bakterie 

mléčného kysání se nechávaly působit v přirozeně se vyskytujícím  prostředí, nebo se přidala syrovátka z minulé 

várky jako startér. Spousta bakterií mléčného kysání se také vyskytovala ve dřevěných nádobách, v nichţ se mléko 

uchovávalo. Tyto nádoby se vymývaly často jen teplou syrovátkou. Porézní dřevo fungovalo jako rezervoár kultur.  

Dnes se jiţ kultury dodávají v sušené formě. Díky tomuto výběru nepodléhá výroba sýrů náhodě, ale určitému 

standardu. Volba kultur je zásadním krokem pro tvorbu těchto sýrů. Kaţdý sýr měl své specifické sloţení kultur, 

které nebylo aţ tak stabilní a v průběhu roku se mohlo měnit. Sýry bývaly často dohřívané aţ vysoce dohřívané. 

Zastoupeny byly kultury jak mezofilní, tak termofilní. Mezofilní kmeny poskytují rychlé okyselení při výrobních 

teplotách do 40 °C. Poté nastupují termofilní, které ovlivňují i zrání sýrů. Neopomenutelné jsou i propionové 

bakterie, jeţ tvoří v sýrech oka a oříškové aroma. 
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Příklady kultur 

Mezofilní kmeny 

Lactococcus lactisssp. lactis 

Lactococcus lactisssp. cremoris 

Lactococcus lactisssp. diacetylactis 

Leuconostoc mesenteroidesssp. cremoris 

Termofilní kmeny 

Streptococcus thermophilus 

Lactobacillus bulgaricusssp. delbrueckii 

Lactobacillus helveticus 

Propionové bakterie 

Propionibacterium freudenreichii shermanii 

Propionibacterium freudenreichii globosum 
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Syrovátka jako startér 

Tradice pouţívání syrovátky jako startéru sahá do doby před mnoha staletími, ale moţná i před více neţ třemi 

tisíci let. Národy, které pouţívají syrovátkové startéry, jsou spíše ze středomořských oblastí, zejména Itálie, 

Pyrenejí na západě a oblasti Jura na východě. Mnoho slavných sýrů se spoléhá na syrovátkové startéry, včetně 

Parmigiano-Reggiano a také některých druhů alpských sýrů. 

Traduje se, ţe syrovátkové startéry jsou něčím zvláštním a dědí se mezi generacemi. Různorodost ve sloţení 

mikroorganismů ve startérech přispívá k regionálním rozdílům v chuti a aromatu sýrů. 

Syrovátkové startéry obsahují převáţně termofilní bakterie z kmenů Lactobacillus a Streptococcus. Často 

obsahují i kmeny Lactobacillus helveticus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus ssp. delbrueckii, Lactobacillus 

acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillu splantarum atd. Rozmanitost kultur se získá v průběhu určitého 

času, kdy se mnoţí nejodolnější bakterie, které poté přeţívají náročné podmínky kyselé syrovátky. 

Takto vytvořený startér je stabilní a odolný vůči znečištění a nízkému pH. Pro vytvoření syrovátkového startéru je 

nutné vytvořit příznivé podmínky pro růst termofilních bakterií. 

Výroba startéru ze syrovátky 

1. Vezmeme čerstvé syrové mléko, zahřejeme na 50 °C a takto udrţujeme 20 aţ 30 minut. Tím se zabijí 

mezofilní bakterie a běţné patogeny, ale laktobacily zůstanou. 

2. Ochladíme mléko na 45 °C a udrţujeme v uzavřené nádobě na této teplotě, dokud se nesrazí. Tradičně se 

pouţívaly hliněné nádoby, které zůstávaly venku na slunci. 

3. Kdyţ se mléko srazí, ponecháme 10 % objemu. 
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4. Zopakujeme krok č. 1 znovu. Kdyţ přejdeme ke kroku č. 2, přidáme k mléku zchlazenému na 45 °C zbylých 

10 % předchozí dávky. Nyní vlastně selektivně vybíráme očkovací dávky nejvitálnějších termofilních 

bakterií v našem prostředí. 

5. Tento postup opakujeme 7–20× (nejméně 7 dnů), dokud nedosáhneme konzistentních výsledků. To 

znamená, ţe tvaroh vypadá stejně jako jogurt, chutná stejně, nemá ţádné nepříjemné pachy a vůně atd. Je 

důleţité opakovat tento postup pro získání stabilních kultur. 

6. Kdyţ jsme spokojeni s vlastnostmi, pouţijeme zákys jako startovací kulturu pro tvrdý sýr typu Parmazán 

v mnoţství asi 5 %. Syrovátku ponecháme. 

7. Syrovátku udrţujeme při 40 °C do dalšího dne. Další den 

vyrobíme stejný sýr a pouţijeme syrovátku jako startér v 

mnoţství 2,0–2,5 %. Tou dobou by uţ měl být startér 

aktivní, stabilní a konzistentní. Hodnota pH 4,0–4,2. 

8. Zachováme syrovátku z druhé dávky a následující den 

vyrobíme třetí sýr. 

9. Opakujeme další dávky několikrát, asi aţ po 20–30 

zopakování vytvoří bakterie v syrovátce opravdu stabilní 

ekosystém. 

V tomto bodě můţete pouţívat syrovátku jako opravdu velice 

kvalitní termofilní startér. 

Při pouţití této metody bude váš startér produkovat sýry velice podobné chuti, bez ohledu na technologický 

postup výroby sýrů, který pouţíváte. 
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Lisování 

Určité poloměkké sýry se nelisují vůbec, některé stačí lisovat 

vlastní vahou. U jiných sýrů probíhá lisování narovnáním forem 

na sebe. Tvrdé sýry je však třeba zalisovat ve formách k tomu 

určených. Lisování by mělo probíhat bez zbytečných odkladů, aby 

nedocházelo k neţádoucímu prokysávání těsta. Lisování se 

provádí obvykle natřikrát a při kaţdém se sýr otočí. Lisovat 

začínáme nízkým tlakem, který odpovídá zhruba 2–3 kg na 1 kg 

sýřeniny. Poté se sýr otočí a tlak se zvýší na střední, coţ je asi 10–

15 kg na kilo sýřeniny. Poslední finální lisování je nejvyšším 

tlakem, jenţ bývá aţ 50 kg na kilogram sýřeniny. Tlak je třeba 

zvyšovat postupně, aby nedošlo k zataţení povrchu sýra, a tím 

k nedokonalému vypouštění 

syrovátky. 

Solení 

Nasolení sýrů probíhá jak na sucho, tak v láku. U některých sýrů se obě varianty 

kombinují. Je třeba si uvědomit, ţe nasolení u tvrdých sýrů probíhá pomaleji, a to 

díky pevnosti sýrového těsta. Solení jinak provádíme dle známých pravidel. 

Podrobně rozebraný proces solení sýrů je popsán ve skriptech „Výrobky z mléka 

nejen v domácích podmínkách“. 

 



      

 

www.syrar.cz Stránka 23 

Voskování, bandážování, ošetřování a zrání 

Jedním z nejdůleţitějších procesů při výrobě sýrů je zrání. To je bod, kdy se ještě dá mnohé získat, nebo také 

ztratit. Zrání musí probíhat za daných podmínek pro daný druh sýra. Mezi základní faktory patří vlhkost a 

teplota. Podmínky zrání vycházejí z původního prostředí vzniku jednotlivých sýrů. Vlhkost by měla být 80–90 %. 

Není-li toto dodrţeno, sýry vysychají a ztrácí na hmotě. Teploty se mohou lišit 

v různých stádiích zrání sýrů. Tyto teploty se mění dle toho, jaké vlastnosti má 

sýr mít. Obecně se dá říci, ţe by nemělo probíhat při teplotě niţší neţ 8 °C a ne 

vyšší neţ 15 °C. Při niţších teplotách se zrání zpomaluje a při vyšších neúměrně 

urychluje, coţ má vliv na výslednou kvalitu sýra. Pokud nejde dodrţet 

podmínky vlhkosti, mohou se sýry voskovat do sýrařského vosku. Tyto sýry 

však nemají kůrku. Vosk zabrání vysychání a sýr můţe dobře zrát. U některých 

druhů sýrů se místo vosku pouţívalo tzv. bandáţování. Jedná se o metodu, kdy 

se sýr obalí tkaninou napuštěnou v tuku. Zrání probíhá pod touto bariérou. 

Plísně se vyskytují na povrchu bandáţe a do sýra se nedostávají. 

Postup bandážování 

Z tkaniny vystřihneme 4 kola o 2 cm širší neţ je průměr sýra a pás 2,5× delší neţ délka obvodu sýra a o asi 4 cm 

širší neţ je jeho výška. Tkaninu namočíme např. v sádle nebo kokosovém tuku. Podmínkou je nízký bod tání 

pouţitého tuku, aby šel dobře uhladit rukama. Přitiskneme mastná kola na vršek a spodek sýra po dvou a 

zahneme přes okraj. Obtočíme pásem, který téţ zahneme přes okraje sýra. Dobře přihladíme. Po zatuhnutí se 

zamezí přístupu vzduchu, a tím rozvoji neţádoucích procesů a plísní na povrchu sýru. 
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Sýry, které se nevoskují ani nebandáţují, je třeba po dobu zrání ošetřovat. Spolehlivou a účinnou metodou je 

omývání sýrů ve slaném roztoku. Po vytvoření kůrky se sýry kartáčují, coţ zabrání tvorbě plísní a vytvoří tvrdou 

ţlutou a nepropustnou kůru sýra. Některé sýry se ošetřují solí na sucho a poté olivovým olejem. 
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Konkrétní sýry a jejich technologie 

Beaufort 

Velký kulatý horský sýr z francouzských Alp. Takovýmto velkým dohřívaným sýrům se obecně říká francouzský 

Gruyère. Beaufort má váhu 45–55 kg. Sýr má být konkávní s mírně vlhkou a 

lepkavou kůrou. Má zrát při teplotách pod 15 °C a vlhkosti kolem 92 % nejméně 4 

měsíce. Během zrání je neustále potírán solným nálevem. Po roce zrání se 

přemístí do chladných sklepů s teplotou 8 aţ 9 °C a vlhkostí 98 %. Sýr se dvakrát 

týdně omývá ve slaném roztoku a otáčí. Kůra sýra je vlhká na omak a pod ní je 

šedá vrstva, která postupně přechází do sýrového těsta. Sýr má dobře vyvinutou 

chuť a silné aroma. 

Domácí výroba tohoto sýra (ale i všech horských sýrů) si ţádá vhodnou volbu 

a dávku kultur. Na 50 litrů mléka by poměr kultur byl asi tento: ¼ lţičky aromatické mezofilní, ½ lţičky 

termofilní a „špetka“ helvetické. Případně jen KAPPA2 (směs mezofilních a termofilních kultur) + KAPPA4 

(helvetická). Tyto kultury očkujeme do mléka o teplotě 32 °C a necháme 30 minut zrát. Poté přidáme takové 

mnoţství syřidla, aby sýření bylo ukončeno do 40 minut. První krájení sýřeniny probíhá ve chvíli, kdy je sýřenina 

ještě poměrně měkká (ještě nemá lasturovitý lom). Krájíme ji nejdříve na 2–3cm kostky a po 3 minutách 

dokrajujeme na méně neţ 0,5 cm. Potom sýřeninu pomalu (35–45 minut) zahříváme na 50–55 °C. Na této 

teplotě sýřeninu dosoušíme asi 5 minut a poté ji přemístíme do forem (manţetové s plachetkou), kde ji 

předlisujeme tlakem asi 10 kg na 1 kilogram sýřeniny po dobu 5 minut. Ideální je, kdyţ předlisování probíhá 

v teplé syrovátce. Vyjmeme formy ze syrovátky a sýry zalisujeme tlakem kolem 30 kg na 1 kg sýřeniny. Necháme 
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lisovat asi 6–10 hodin ve velice teplé místnosti (30 °C), aby se dále vyvíjela kyselost. Po zalisování necháme sýr 

ještě 24 hodin v klidu a pak jej solíme v nálevu asi 10–12 hodin. Zraje 12 měsíců. 

 

 

AsiagoPressato 

Italský sýr, který má 30–40 cm v průměru a asi 15 cm na výšku, s váhou kolem 10 kg. Vyrábí se ve dvou 

variantách, jako Asiago čerstvé neboli Pressato a Asiago vyzrálé. 

Na zaočkování pouţijeme jogurtové kultury (LAMBDA) a Lactobacillus 

helveticus + Lactococcus lactis (KAPPA4). Kultury dáme do mléka teplého 

35 °C a necháme 30–40 minut zrát. Poté dáme takové mnoţství syřidla, aby 

sýření bylo ukončeno za 25 minut. Sýřeninu nakrájíme na velikost hrachu, 

promícháváme a stále udrţujeme na 35 °C asi 15 –20 minut, dokud se 

sýřenina nezpevní. Potom zvýšíme teplotu na 40 °C a udrţujeme ji za 

stálého promíchávání 15 minut. Potom zvýšíme teplotu aţ na 50 °C a za 

pomalého promíchávání udrţujeme 10–15 minut. Necháme sýřeninu 

padnout ke dnu a slijeme syrovátku. Sýřeninu dáme do plachetky a 

zalisujeme v manţetové formě. Nejdříve nízkým tlakem asi 30 minut, poté 

vyšším asi 2 hodiny. Nakonec nejvyšším po dobu 24 aţ 40 hodin. Sýr nasolíme v láku a dáme zrát do teploty 12–

15 °C a vlhkosti 85 %. Zrání probíhá 5–6 týdnů. 
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Provolone 

Italský taţený sýr, který má na rozdíl od Mozzarelly niţší obsah vody, a proto delší trvanlivost. Zraje aţ 9 měsíců 

vyformovaný jako válec. Těsto se dobře krájí a strouhá. 

Výroba začíná den předem připravením zákysu z pravého bulharského jogurtu (LAMBDA3).Druhý den mléko 

zahřejeme na 32 °C a přidáme mezofilní kulturu + 1,5 % ţivého bulharského jogurtu. Promícháme a necháme 30 

minut zrát. Poté dáme takové mnoţství syřidla, aby sráţení bylo ukončeno za 30–45 minut. Sýřeninu nakrájíme 

na velikost hrachu a 10 minut promícháváme. Pomalu dohříváme na 45–48 °C a mícháme. Na této teplotě 

udrţujeme aţ 60 minut. Zrno má být pevné a dobře vysušené s pH 6,0–6,1. 

Slijeme syrovátku a nad ní do tepla umístíme sýřeninu a necháme asi hodinu prokysávat při 45–48 °C. Finální 

kyselost musí být kolem pH 5. 

Pokud nastává taţnost, nakrájíme sýřeninu na slabé plátky a vloţíme 

do vhodné nádoby, kde je zalijeme horkou vodou. Sýřeninu hněteme a 

vytahujeme, aţ máme celistvé těsto, jeţ se snaţíme dobře propracovat. 

Těsto vytvarujeme do válce a vloţíme do vhodné formy, kterou opět 

vloţíme do horké vody nebo syrovátky, kde se sýr podle této formy 

dotvaruje. Po chvilce vyjmeme formu a necháme ochladit. Sýr 

nasolíme v nálevu a zavěšený jako salám necháme zrát při 10–15 °C a 

vlhkosti 85 % po dobu 3–9 měsíců. 
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Havarti 

Tradiční poloměkký sýr s nepravidelnými otvory po celém těstě. Havarti je pojmenován po farmě v Dánsku. 

Mléko zahřejeme na 22 °C a vmícháme aromatickou mezofilní kulturu (ALPHA). Necháme 45 minut v klidu. 

Zahřejeme na 30 °C a dáme takové mnoţství syřidla, aby bylo sýření ukončeno za 45 minut. Sýřeninu poté 

nakrájíme na velikost fazole a necháme 5 minut v klidu. Poté asi 10 minut promícháváme a pak necháme opět 

5 minut v klidu. Po usazení sýřeniny ke dnu odebereme ⅓ syrovátky (počítáno z objemu mléka, se kterým 

pracujeme) a vlijeme vodu teplou 60 °C v objemu 50 % odebrané syrovátky. Vléváme pomalu a mícháme. Teplota 

sýřeniny by měla být kolem 33–35 °C. Po krátkém promíchávání přilijeme zbylých 50 % vody teplé 60 °C a 

promícháváme. Na kaţdý pouţitý litr mléka přidáme čajovou lţičku soli a zamícháme. Teplota sýřeniny by měla 

být do 35 °C. Není-li tomu tak, přidáme ještě vodu teplou 60 °C a promícháme. Na této teplotě udrţujeme asi 20 

minut. Sýřenina má být poté pruţná. 

Sýřeninu dáme do lisovací formy a zatíţíme nízkým tlakem po dobu 30 minut. Sýr vyjmeme, otočíme a zvýšíme 

na střední tlak po dobu asi 3 hodin, nebo dokud vypouští syrovátku. Sýr necháme bez tlaku asi 5 hodin ve formě. 

Vytáhneme z formy a dáme na 12 hodin do chladu kolem 5 °C. Sýr nasolíme v nálevu a necháme při pokojové 

teplotě asi 12 hodin oschnout. Poté dáme do zrání při teplotách 8–12 °C a 85% vlhkosti na minimálně 1 měsíc. Sýr 

otíráme a obracíme obvyklým způsobem. 
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Edam 

Holandský lisovaný sýr, který se vyráběl ve tvaru koule. Bývá pokryt voskem nebo slabou přírodní kůrou. Název 

nese podle města Edam v Holandsku. 

Mléko zahřejeme na 30–32 °C a přidáme mezofilní startovací 

kulturu (OMEGA nebo ALPHA), dobře promícháme a necháme 30 

minut v klidu. Poté dáme takové mnoţství syřidla, aby sýření bylo 

ukončeno za 30–45 minut. Nakrájíme na velikost fazole a po 5 

minutách klidu pomalu a za jemného promíchávání dohříváme na     

35 °C – na této teplotě udrţujeme 30 minut. Odebereme syrovátku 

tak, aby byla vidět usazená sýřenina. Syrovátku si ponecháme 

stranou. Sýřeninu promícháváme po dobu 20 minut, nebo dokud 

sýřenina nezmatní a po stisknutí v ruce drţí pohromadě. Přilijeme 

jen takové mnoţství teplé vody, aby se výsledná teplota sýřeniny 

zvýšila na 38 °C, a udrţujeme na této teplotě 20 minut. Necháme 

usadit ke dnu. 

Sýřeninu přemístíme do plachetky a necháme 5 minut okapat. Na kaţdý kilogram sýřeniny nasypeme rovnou 

polévkovou lţíci soli a zamícháme. Sýřeninu rozdělíme zhruba po 0,5 kg do plachetek, vyformujeme do tvaru 

koule a zavěsíme. Necháme odkapávat 30 minut, nebo dokud odtéká syrovátka. 

Předem odebranou syrovátku zahřejeme na 50 °C. Vyjmeme sýrové koule z plachetek a vloţíme do teplé 

syrovátky na 20 minut. Teplotu je potřeba stále udrţovat. Několikrát otočíme koule v syrovátce. Zavěsíme opět do 

plachetek a při pokojové teplotě necháme asi 6 hodin osychat. Sýry nasolíme v lázni. Po nasolení necháme při 

pokojové teplotě 1–2 dny oschnout. Zavoskujeme a necháme zrát při 10–12 °C po dobu 2–6 měsíců. 
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Gouda 

Tento sýr se v Holandsku vyrábí uţ nejméně od 13. století. Má jemné hladké těsto s mírnou ořechovou příchutí, 

která se stárnutím zvýrazňuje. 

Mléko zahřejeme na 30 °C a přidáme mezofilní kultury (BETA), dobře promícháme a necháme zrát 30–45 minut. 

Poté dáme takové mnoţství syřidla, aby sýření bylo ukončeno za 30–40 minut. Nakrájíme sýřeninu na velikost 

fazole a necháme 5 minut v klidu. Potom 5 minut mícháme a opět necháme 5 minut v klidu usadit. 

Ohřejeme dostatečné mnoţství vody na 60 °C a udrţujeme teplotu. 

Kdyţ se sýřenina usadí, odebereme ¼ syrovátky a pomalu přilijeme teplou vodu v mnoţství odebrané syrovátky. 

Teplota sýřeniny by měla být kolem 33 °C. Pomalu promícháváme asi 10 minut a pak necháme sýřeninu opět 

usadit. Odebereme takové mnoţství syrovátky, aby se objevil povrch sýřeniny. Pomalu přiléváme vodu o teplotě 

45 °C tak, aby se výsledná teplota sýřeniny dostala na 36 °C. Promícháváme a udrţujeme na této teplotě, dokud 

sýrové zrno nebude velikosti hrachu (asi 20 minut). Poté necháme usadit na dno. Sýřeninu dáme do plachetky 

a pod syrovátkou tlakem ruky předlisujeme. Poté přemístíme s plachetkou do vhodné lisovací formy. Zalisujeme 

nízkým tlakem asi 30 minut. Sýr vyjmeme, otočíme a vrátíme s plachetkou do formy a zalisujeme středním 

tlakem asi 3 hodiny. Sýr vyndáme, otočíme a zalisujeme bez plachetky vysokým tlakem asi 6–8 hodin. Sýr 

nasolíme v nálevu a necháme 1–2 dny osychat při pokojové teplotě. Pak sýr zanecháme při teplotě 10–12 °C a 

85% vlhkosti jeden týden a ošetřujeme jako obvykle. Po týdnu sýr zavoskujeme a necháme zrát 1 aţ 6 měsíců při 

12% vlhkosti. 
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Jack 

Tento sýr je americký originál, ale vychází zřejmě z předpisu, který přinesli do Kalifornie Františkáni z Mexika. 

Tento sýr zraje poměrně rychle. Pokud zraje delší dobu, potírá se olejem. Sýr vyráběl komerčně David Jack. 

Někdy se mu také říká Monterey, podle města v Mexiku. 

Mléko zahřejeme na 30 °C a přidáme mezofilní startovací kulturu (OMEGA nebo ALPHA) + malé mnoţství 

jogurtové kultury. Vše dobře zamícháme a necháme zrát 60 minut. Poté přidáme takové mnoţství syřidla, aby 

sýření bylo ukončeno za 45 minut. Sýřeninu nakrájíme na velikost hrachu a necháme 5 minut odpočívat. Během 

30–40 minut pomalu dohříváme na 39 °C a stále mícháme. Na této teplotě udrţujeme kolem 15 minut a 

promícháváme. Sýřeninu necháme usadit na dno. Odebereme všechnu syrovátku. Sýřeninu promícháváme asi 

10–15 minut, neţ začne být pevná a matná. Nasolíme ji a promícháme. Sýřeninu přemístíme do plachetky a 

dostatečně stáhneme. V plachetce dáme na rovnou desku a druhou desku dáme nahoru. Zalisujeme tlakem asi 4 

kg na kaţdý kilogram sýřeniny. Lisujeme 6–8 hodin podle poţadované tuhosti. Zalisování můţe být i ve formě. 

Vylisovaný sýr nasolíme ještě na sucho a ponecháme 1 aţ 2 dny oschnout při pokojové teplotě. Necháme zrát při 

10–12 °C a 85% vlhkosti po dobu 2–6 týdnů nebo i déle. 
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Parmazán 

Nejvíce napodobovaný sýr na světě, i kdyţ skutečný Parmazán je jen jeden. Jako nejvhodnější kultura se jeví 

typická jogurtová (LAMBDA). Moţno přidat „špetku“ KAPPA4 – helvetická kultura. 

Mléko zahřejeme na 35 °C, zaočkujeme jogurtovou kulturou a necháme 45 minut zrát. Potom přidáme takové 

mnoţství syřidla, aby sýření bylo ukončeno za 45 minut. Sýřeninu nařeţeme na velikost hrachu a necháme 

10 minut v klidu. Za stálého míchání pomalu zvyšujeme teplotu na 51 °C. Mělo by to trvat 60 minut. Jakmile 

teplota dosáhne 51 °C, přestaneme míchat a sýřeninu necháme po dobu 10 minut usadit. 

Sýřeninu dáme do lisovací formy a lisujeme dle obvyklých postupů. Poslední lisování by mělo být poměrně 

vysokým tlakem. Sýr nasolíme v solném nálevu a necháme jej při pokojové teplotě oschnout. Zrání probíhá při 

10–14 °C a 85% vlhkosti. První dva týdny otáčíme sýr kaţdý den. Poté dvakrát týdně po dobu dalšího měsíce. Po 

zbytek zrání otáčíme jednou týdně. Případné plísně odstraňujeme solí nebo octem. Po 3 měsících zrání potřeme 

sýr olivovým olejem, potírání opakujeme pak jednou za měsíc aţ do 

konce zrání. Sýr zraje 6 měsíců aţ 2 roky. 
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Alpské sýry 

Jedná se o různé lisované sýry vyráběné v sezoně v Alpách, a to švýcarských, francouzských, italských i 

rakouských. Je to podobný styl sýrů jako jsou Comté, Gruyère, Emmental, Beaufort nebo Fontina. Sýry se často 

nazývají jen Tomme. Mají kolem 20 cm v průměru a asi 12–15 cm na výšku. Jsou soleny jak v láku, tak na sucho. 

Kůrka bývá typická přírodní. 

Mléko zahřejeme na 22 °C a vsypeme startovací kultury. 

Typické zastoupení u těchto sýrů má mezofilní kultura 

Lactococcus cremoris (BETA), která rychle okyseluje při 

teplotách do 37 °C a termofilní kultury Streptococcus 

thermophilus (DELTA) a Lactobacillus helveticus 

(KAPPA4). Mohou být ale zastoupené i jiné kultury 

v různých poměrech. 

Kultury dobře promícháme a za stálého míchání pomalu 

zvyšujeme teplotu mléka na 32 °C. Dáme takové mnoţství 

syřidla, aby sýření bylo ukončeno do 45 minut. Sýřeninu 

nakrájíme na velikost hrachu a necháme 5 minut v klidu. 

Větší kousky dokrajujeme a promícháváme asi 10 minut. 

Za stálého míchání zvedáme pomalu teplotu na 35 °C. Pak 

rychleji teplotu zvyšujeme na 38 °C a na této teplotě setrváme asi 5 minut, dále uţ nemícháme a sýřeninu 

necháme padnout ke dnu. Potom odebereme syrovátku aţ 2 cm nad sýřeninu. Sýřeninu přemístíme do plachetky 

a necháme 10 minut odkapat. Potom vloţíme do formy a zalisujeme. Pomalu zvyšujeme tlak a sýr kaţdých 15–25 

minut otočíme, a to asi 3×. Kdyţ přestává vytékat syrovátka, zvýšíme tlak. 
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Vytáhneme sýr z formy a necháme při pokojové teplotě asi 8 hodin osychat. Potom rozetřeme po povrchu sůl. 

Dáme sýr na mříţku a zakryjeme utěrkou. Sýr necháme v chladu asi 5 dnů. Kaţdý den sýr otočíme a otíráme 

utěrkou, jak je potřeba. Kaţdý den můţeme sýr posypat solí a rozetřít. Můţeme jej také nasolit v solné lázni. Sýr 

necháme zrát při 8–10 °C a 85% vlhkosti nejméně 2–4 měsíce. Sýr ošetřujeme alespoň jednou týdně 

kartáčováním. 

Obvykle se pouţívají kruhové manţetové formy. 

 

 

 

Jarslberg 

Norský sýr, který patří do rodiny ementálských sýrů. Má velká 

nepravidelná oka a jemnou máslově ořechovou příchuť, jeţ 

napomáhají spoluvytvářet propionové bakterie. Sýr je lisovaný, 

s přírodní kůrkou, zrající 6–12 měsíců. Volba bakterií mléčného 

kysání můţe být následující: propionové bakterie (IOTA1) 

a termofilní kmeny Streptococcus thermophilus (DELTA) + 

Lactobacillus helveticus (KAPPA4) nebo je moţné pouţít směs 

KAPPA3 + KAPPA4. 
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Mléko zahřejeme na 32 °C, přidáme startovací kultury a necháme zrát 45 minut. Potom dáme takové mnoţství 

syřidla, aby sýření bylo ukončeno za 45 minut. 

Sýřeninu nařeţeme na velikost hrachu a 20 minut promícháváme. Poté necháme 5 minut v klidu. Mezitím si 

připravíme vodu teplou 60 °C. 

Odebereme tolik syrovátky, aby se ukázala sýřenina. Přidáme tolik teplé vody (60 °C), aby výsledná teplota 

sýřeniny dosáhla 38 °C. Během následujících 30 minut, za stálého míchání, zahříváme sýřeninu tak, aby dosáhla 

teploty 42 °C. Po dosaţení této teploty zastavíme míchání a necháme sýřeninu klesnout ke dnu a odpočívat asi 20 

minut. 

Sýřeninu přecedíme nebo v plachetce vyzvedneme a vloţíme do lisovací formy. Lisujeme nízkým tlakem asi 30 

minut. Potom sýr otočíme a tlak zvýšíme na střední stupeň po dobu 8 hodin, kdy v polovině lisování sýr otočíme 

a dolisujeme bez plachetky. 

Sýr nasolíme v láku a pak necháme 30–40 hodin oschnout při pokojové teplotě. Sýr otáčíme. Po oschnutí jej 

můţeme navoskovat, ale můţe také zrát nevoskovaný a tradičně ošetřovaný. 

Nejdříve sýr zraje 2 týdny při 10 °C a 85% vlhkosti a kaţdý den jej otáčíme. Poté sýr přemístíme do teploty        

17–20 °C, kde začnou bakterie propionového kvašení vytvářet v sýru oka. Zde sýr necháme 4–6 týdnů, dle 

poţadované velikosti ok. V tomto okamţiku uţ můţeme sýr konzumovat, nebo opět přesunout do studeného 

sklepa, kde dozrává další 3–4 měsíce. 
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Americká cihla (Brick) 

Originální americký sýr ve tvaru cihly s mazovým povrchem. Sýr můţe být drobivý a mírně lepkavý, v průběhu 

zrání získává výraznější aroma. 

Mléko zahřejeme na 30 °C, zaočkujeme mezofilní aromatickou kulturou (OMEGA nebo ALPHA) a necháme 15 

minut v klidu. Potom dáme takové mnoţství syřidla, aby sýření bylo ukončeno za 35–45 minut. Sýřeninu 

nakrájíme na velikost fazole a necháme 5 minut v klidu. Za stálého míchání pomalu dohříváme do 38 °C. Po 

dosaţení teploty necháme sýřeninu usadit bez míchání 20 minut v klidu. 

Vloţíme do formy a zalisujeme mírně po dobu 15 minut, pak otočíme a zalisujeme vyšším tlakem po dobu 6 

hodin. Vyjmeme z formy a bez plachetky dolisujeme dalších 6–10 hodin. Sýr nasolíme v láku. Poté necháme 

odkapat a oschnout 24 hodin při pokojové teplotě. Zrání probíhá 4 měsíce při teplotě kolem 10 °C a 85% vlhkosti. 

V prvním týdnu sýr dvakrát potřeme mazovou kulturou a poté můţeme zavoskovat. 
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Farmářský Čedar 

Jedná se o rustikálnější podobu známého Čedaru bez klasického postupu čedarování. 

Mléko zahřejeme na 30 °C, zaočkujeme mezofilními aromatickými bakteriemi (OMEGA nebo ALPHA) a necháme 

60 minut v klidu. Potom dáme takové mnoţství syřidla, aby sýření bylo ukončeno za 30–45 minut. Sýřeninu 

nakrájíme na velikost fazole a za stálého míchání pomalu dohříváme na 39 °C. Na této teplotě udrţujeme 20 

minut a promícháváme. Potom sýřeninu necháme 30 minut usazovat. Odebereme syrovátku aţ k sýřenině. 

Sýřeninu udrţujeme na 39 °C a 15–20 minut promícháváme. 

Sýřeninu přemístíme do plachetky a prosolíme asi 2 % soli. 

Potom zalisujeme a můţeme zavoskovat nebo klasicky 

bandáţovat. Sýr zraje 2–3 měsíce při 12 aţ 14 °C. 
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 Cantal 

Sýr je pojmenovaný podle pohoří Cantal v Auvergne. Je to jeden z nejstarších sýrů Francie. Obdobné sýry jsou 

Salers a Aligot. Sýr se konzumuje v různých stádiích zralosti, a to jedno- aţ dvouměsíční jako mladý sýr, pak ve 

stáří do 6 měsíců jako středně dozrálý a nad 6 měsíců jako starý vyzrálý, kdy se změní z polotvrdého na tvrdý sýr. 

Má 35–40 cm v průměru a výšku do 40 cm. Váţí 35–45 kg. 

Mléko zahřejeme na 32 °C. Zaočkujeme kulturou obsahující Lactobacillus lactis, cremoris a diacétylactis + 

Streptococcus thermophilus (OMEGA) a necháme zrát 30 minut. Potom dáme takové mnoţství syřidla, aby 

sýření bylo ukončeno za 60 minut. Sýřeninu nakrájíme na kostky 1 cm x 1 cm. Sýřeninu pak mícháme asi 20 

minut, kdy se pomalu vypouští syrovátka. Pak ji necháme usadit ke dnu. Sýřeninu vyjmeme a vloţíme do plátna, 

ve kterém ji mírně zalisujeme, zhruba 3 kg na 1 kg sýřeniny. Sýřeninu zhruba kaţdou půlhodinu vytáhneme, 

rozkrojíme na dva pruhy, otočíme a opět zalisujeme. To opakujeme 5–6krát. Je-li potřeba, zvýšíme tlak na 

sýřeninu. Vysušenou sýřeninu potom necháme bez zátěţe 8 hodin odpočívat při teplotě 12–15 °C. V této době se 

dále rozvíjí kyselost, která je důleţitá pro zrání sýra. Potom sýřeninu rozdrobíme na malé kousky (0,5–1 cm) a 

prosolíme (2–2,5 % soli na hmotnost sýřeniny). Následující den do formy vloţíme plachetku, naplníme sýřeninou 

a poté zalisujeme menším tlakem (3 kg na 1 kilogram sýřeniny) a postupně ve formě otáčíme a zvyšujeme tlak aţ 

na 40 kg na 1 kg sýřeniny. Lisujeme asi 48 hodin, aţ je sýr hladký. Sýr necháme zrát při teplotě 10 °C a vlhkosti 

90 %. Po dobu prvních 30 dnů sýr otíráme solným lákem a otáčíme asi dvakrát týdně. Pak můţeme dle potřeby 

kartáčovat. 
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Reblochon 

Sýr ze Savojska váţící 250–500 g, o průměru 10–14 cm, s výškou kolem 3 cm. Zraje 2–4 týdny. 

Mléko na výrobu zahřejeme na 32 °C a zaočkujeme mezofilní a termofilní kulturou nebo směsí IOTA St.Nect. 

Poté přidáme velice malé mnoţství Geotrichum candidum (SIGMA55), někdy i Penicillium candidum 

(SIGMA71). Po 45–60 minutách zrání přidáme do mléka takové mnoţství syřidla, aby bylo sýření ukončeno za 30 

minut. Sýřeninu nakrájíme na 1 cm x 1 cm a po 5 minutách odpočinku dohříváme na 35 °C. Necháme usadit ke 

dnu a odebereme syrovátku. Sýřeninu dáme do forem tak, aby jedna zatíţila druhou po dobu 20 minut. Potom 

sýry ve formách otočíme a necháme odkapat dalších 12 hodin. Po vyformování je solíme na sucho, případně 

v láku. Po solení sýry přesuneme do teploty 10–14 °C a 90% vlhkosti. Po dobu 2 týdnů sýry 2–3krát týdně 

omýváme roztokem s přídavkem Brevibacterium linens.   
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Manchego 

Je druh polotvrdého aţ tvrdého ovčího sýra, který pochází z regionu La Mancha ve Španělsku. Sýr se produkuje 

z mléka ovcí rodu Manchego, ale dnes se na jeho výrobu pouţívá i kravské mléko. Manchego se konzumuje jako 

čerstvý nebo vyzrálý. Tradičně se dává do proutěných forem. 

Mléko o teplotě 30 °C zaočkujeme mezofilní heterofermentativní kulturou (ALPHA) a termofilní Lactobacillus 

bulgaricus +Streptococcus thermophilus (jogurtovou) kulturou (LAMBDA) a necháme zrát 45 minut. Potom 

přidáme syřidlo tak, aby sýření bylo ukončeno za 50–60 minut. Sýřeninu nakrájíme na 1 cm x 1 cm a po 5 

minutách dokrajujeme na velikost rýţe. Za jemného míchání dohříváme na 40 °C. Necháme usadit ke dnu a 

slijeme přebytečnou syrovátku. Sýřeninu dáme do plachetky a zalisujeme ve formě nebo zatíţíme jednu formu 

druhou. Zalisování provedeme nejdříve nízkým tlakem (20 minut). Sýr pak vyjmeme a otočíme a po 20 minutách 

tento postup opět zopakujeme. Potom sýr opět otočíme a zalisujeme středním tlakem po dobu 6 hodin. 

Vylisovaný sýr solíme v láku. Nasolený sýr necháme oschnout a poté zrát při 10–12 °C a vlhkosti 80–85 %. Dle 

zvyklosti sýr otáčíme a otíráme slanou vodou. Po 15–20 dnech můţeme sýr potírat olivovým olejem. Sýr zraje 

minimálně 30 dnů, ale běţná doba zrání je 6–9 měsíců. 
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Saint-Nectaire 

Sýr se zřetelným aroma zatuchlosti s kůrkou, která můţe přecházet od ţluté po bílou aţ rezavou. Výška sýra je 5 

cm, váha do 2 kg a průměr kolem 20 cm. Sýr zraje na ţitné slámě. Pro typickou chuť je třeba nechat sýr zrát aţ 8 

týdnů v dobře zaplísněném sklepě, kde se vyskytuje Geotrichum candidum a Brevibacterium linens. 

Mléko pro výrobu zahřejeme na 32 °C a přidáme termofilní jogurtové bakterie StreptococcusThermophilus a 

Lactobacillus bulgaricus nebo směs kultur IOTA St.Nect. Je vhodné přidat i trochu Geotrichum candidum 

(SIGMA 55). Po 30 minutách přidáme syřidlo, aby sýření bylo ukončeno za 45 minut. Sýřeninu nakrájíme na 

velikost kukuřičného zrna a necháme 5 minut v klidu. Potom pomalu mícháme po dobu 30–40 minut, aby se 

zrno zpevnilo, teplotu udrţujeme stále 32–35 °C. Odčerpáme většinu syrovátky a sýřeninu mírně zalisujeme asi 

10 minut. Potom sýřeninu nakrájíme na 2cm kostky, které napěchujeme do forem vyloţených plachetkou. 

Zalisujeme je postupně rukou a naskládáme na sebe, tím se lisují. Po 30 minutách vyjmeme z forem, na sucho 

nasolíme (1–2 % váhy sýra) a znovu vloţíme do forem na 12 hodin,kdy opět zalisujeme jednu druhou. Potom sýr 

ve formě otočíme a zalisujeme opět na 12 hodin. Lisování probíhá při 

teplotě 14 °C. Potom necháme sýr zrát při teplotě 12 °C a vlhkosti 90–95 

%. Sýry zrají na ţitné slámě. Po týdnu je omyjeme solným nálevem, 

případně s přídavkem Brevibacterium linens (SIGMA63). Po pár dnech 

mytí opakujeme. Zrání trvá 3–8 týdnů. 
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Tête de Moine 

Překlad názvu sýra je Mnichova hlava. Je to velice starý sýr, snad původem ze Švýcarska, ale známý i ve Francii. 

Sýr váţí od 0,8 aţ do 2 kg. Výška sýra bývá 70–100 % jeho průměru. Obsahuje 45–50 % t.v.s. Sýr zraje na 

borovicových deskách 75 dnů. 

Zastoupení kultur je velice rozmanité. Jako startovací kulturu sýr obsahuje především 

Lactobacillusdelbrueckiisubsp. lactis, Streptococcussalivariussubsp. thermophilus (IOTA St.Nect. nebo 

LAMBDA), na povrchu sýra se pak vyskytují Debaryomyceshansenii, Geotrichumcandidum, které můţeme dodat 

za pomoci kultury (IOTA Ca). Sýr potom omýváme v Brevibacteriumlinens (SIGMA63) 

Mléko zahřejeme na 30 °C a přidáme startovací kultury termofilní (IOTA St.Nect. nebo LAMBDA) a malé 

mnoţství IOTA Ca, dobře promícháme a necháme zrát 30–40 minut. Potom dáme takové mnoţství syřidla, aby 

sýření bylo ukončeno za 25–30 minut. Nakrájíme na velikost hrachu. 

Velice pomalu dohříváme na 45–50 °C dle poţadované pevnosti 

sýřeniny. Na této teplotě udrţujeme 10–15 minut, neţ se sýřenina 

náleţitě zpevní. Potom přemístíme do forem a zalisujeme. Poté sýr 

nasolíme a necháme zrát při 13–14 °C po dobu 75 dnů. Sýr ošetřujeme 

kartáčováním a omýváním v roztoku Brevibacteriumlinens. Sýr můţe 

zrát aţ 3 roky. 

 
Další recepty vztahující se k tomuto tématu obsahují 

skripta„Francouzské sýry“. 
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Petr Rys – lektor kurzů 

+420 606 213 996 

 

Katarína Mašátová – organizace kurzů 

+420 724 574 942 

 

 

 

Další informace 

www.syrar.cz 

www.dobrykurz.cz 

www.dobrysyr.cz 

www.dobrykolonial.cz 
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