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RESPEKTUJTE PROSÍM TO, ŽE JAKÉKOLI ŠÍŘENÍ E-BOOKU JAKO CELKU NEBO JEHO ČÁSTÍ JE ZAKÁZÁNO 

A CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. 

 

ZÁROVEŇ CHCI UPOZORNIT, ŽE VEŠKERÉ INFORMACE OBSAŽENÉ V E-BOOKU JSOU POSTAVENY NA 

MÝCH ZNALOSTECH A ZKUŠENOSTECH A JAKÉKOLI ÚSPĚCHY ČI NEÚSPĚCHY PLYNOUCÍ Z TOHO, JAK 

TYTO POZNATKY VYUŽIJETE VY, JE PLNĚ VE VAŠICH RUKÁCH. 
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                                            „Sýr je nejlepším pokrmem a víno nejlepším nápojem.“ 

 

                                                                              Patience Gray, britská spisovatelka, autorka knih o vaření 
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Sýry z Francie 

Francouzské sýry lze rozdělit do tří základních skupin, a to na měkké, lisované a s modrou plísní. 

 Měkké sýry mají měkké těsto a různou kůrku, která může být s plísní, jak bílou, tak oranžovou. Mezi ně patří také 

fromages de lactosérum neboli syrovátkové sýry. 

 Lisované sýry jsou všechny sýry, jež se dostanou do lisu nebo nějak zalisují. Dělí se ještě na polotvrdé a tvrdé. 

Polotvrdé mohou být s plísní na povrchu, ať bílou, nebo oranžovou. Tvrdé sýry se většinou ještě dohřívají. 

 Sýry s modrou plísní jsou ve skupině tzv. fromages bleu, mezi něž patří i sýry persillé, což jsou většinou kozí sýry 

s nevýraznou přírodní modrou plísní. 

 Speciální sýry patřící do nějaké výše vyjmenované skupiny, které zrají v pálence, víně nebo jsou jimi alespoň 

potírané. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Francouzské sýry 

 

www.syrar.cz Stránka 5 

Dále je můžeme dělit podle druhu mléka – na kravské, kozí a ovčí. 

Hodně sýrů se vyrábí z mléka nepasterovaného, jež se zpracovává po nadojení a už se 

nezahřívá. Takové mléko má přirozený obsah mlékárenských kultur, další se už 

většinou do mléka nepřidávají.  

 

Také je můžeme dělit podle původu výroby – především na zemědělskou, řemeslnou, 

družstevní a průmyslovou.  

 Fermier – sýr je vyroben z mléka farmáře dle tradičních postupů, mléko není 

pasterováno a nemůže být ani z jiného statku 

 Artisanal – neboli řemeslný, což znamená, že výrobce zpracovává mléko ze své farmy, ale může ho i nakupovat 

 Coopératives – neboli družstva, kde členové družstva vyrábějí v jedné provozovně 

 Industriel – průmyslové zpracování mléka, které se vykupuje od více dodavatelů 

A v poslední řadě dle regionu, tzv. Appellation d'origine contrôlée neboli registrované ochranné označení původu 

zemědělských produktů. 

 

AOC – L’appellation d’origine contrôlée – tato zkratka říká, že produkt byl vyroben v určité části Francie dle daného 

výrobního postupu a z jakostních surovin. AOC předepisuje druh mléka, výrobní postup, dobu zrání a také oblast, kde se 

může sýr vyrobit.  
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Vybrané značky sýrů a jejich zařazení 

Měkké sýry 

 Brie – vyrábějí se dva druhy, a to B. de Melun a B. de Meaux. Jsou pojmenovány po městech. Mají kulatý tvar a bílou 

kůrku. Oba sýry mají AOC. 

 Camembert – sýr z Normandie, jehož napodobenin je na celém světě mnoho. Originál má označení AOC. 

 Epoisses – sýr s mytou kůrou vyráběný podél hranice se Švýcarskem. Podobný sýr je Maroilles. Oba mají AOC. 

 Munster – sýr s mytou kůrou ze západu Francie. Sýr patří k silným a výrazným. Vyrábí se ve variantě s kmínem a 

bez kmínu. Má také AOC. 

 Pont-l'Évêque – smetanový měkký sýr, čtvercového tvaru dokumentovaný již ve 12. století. AOC.   
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Lisované sýry 

 Cantal – sýr, jenž se přirovnává k anglickému Čedaru. Sýr se podává jako mladý i jako velice vyzrálý. AOC. 

 Comté – sýr, který je stejný jako švýcarský Gruyère. Produkuje se kolem švýcarské hranice. Většinou jsou sýry bez 

ok nebo jen s malými oky. AOC. 

 Beaufort – podobný sýru Comté, ale vyrábí se v Alpách a je většinou chuťově výraznější. AOC. 

 Emmental – tradiční sýr s oky, jenž nemá apelaci a vyrábí se většinou průmyslově v celé Francii. 

 Mimolette – kulatý sýr ze severu Francie s přirozenou oranžovou kůrou. Původně je sýr variací na holandský Edam. 

 Reblochon– jedná se vlastně o měkký, ale zalisovaný sýr z Alp se silnou vůní a chutí. AOC. 

 Saint-Nectaire – krémový zalisovaný sýr zrající na žitné slámě. AOC. 

 Tomme – různé dohřívané tvrdé sýry z oblastí Francie a Pyrenejí.  
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Postupy na výrobu francouzských sýrů 
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Lisované sýry 

Abondance 

Sýr z horské oblasti Savojska, pojmenovaný podle stejnojmenné vesnice. Zraje 90 

dnů. Abondance je i název místního plemene krav, z jejichž mléka sýr pochází. 

Krávy se nesmějí živit žádným fermentovaným krmivem. Sýr má v průměru 

kolem 40 cm. Na výšku asi 8 cm a váhu 3–12 kg. Ze 100 l mléka se získá asi 9,5 

kg sýra. 

Předezráté mléko (KAPPA 2) sýříme při teplotě 32–35°C a sýření trvá 35 minut. 

Sýřeninu krájíme na malé kousky a poté mícháme, aby se podpořil odtok 

syrovátky. Sýřeninu pak dohříváme na 50°C během 45 minut, kdy syrovátka 

průběžně odtéká a sýřenina se zmenšuje na velikost pšeničného zrna. Sýrové zrno je pružné a sladké. Sýřeninu dále 

vysoušíme. 

Sýřeninu vtlačujeme do dřevěných forem – „obručí“ vyplněných gázou (více na Dobrý koloniál.cz). Naplněné formy 

skládáme na sebe (asi na 30 minut), dokud se nezačne sýřenina slepovat. Pak formy lisujeme na lisu a otáčíme. Když je gáza 

suchá, sýr zalisujeme maximálním tlakem. Po vylisování sýr necháme 24 hodin v teplé místnosti odpočinout. Po odpočinku 

solíme v lázni asi 12 hodin a pak necháme 24 hodin osychat při teplotě kolem 12 °C. 

Sýr zraje nejméně 90 dnů, kdy jej obden drhneme hrubou solí a otíráme hadříkem namočeným v „MORGE“, což je slaný 

nálev obohacený o stěry ze starých sýrů. 

http://www.dobrykolonial.cz/
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Beaufort 

Velký kulatý horský sýr z francouzských Alp. Takovýmto velkým dohřívaným 

sýrům se všeobecně 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 sýr neustále 

potíráme solným nálevem. Po roce zrání jej přemístíme do chladných sklepů 

s teplotou 8–9°C a vlhkostí 98%. Sýr dvakrát týdně omýváme ve slaném 

roztoku a otáčíme. 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 žádá vhodnou volbu a dávku kultur. Na 50 litrů mléka připravíme 

asi tento poměr kultur: ¼ lžičky aromatické mezofilní, ½ lžičky termofilní a „špetku“ helvetické. Případně jen KAPPA 2 + 

4. Tyto kultury dáme do mléka s teplotou 32°C a necháme je 30 minut zrát. Poté přidáme takové množství syřidla, aby 

sýření bylo ukončeno do 40 minut. První krájení sýřeniny probíhá ve chvíli, když je ještě poměrně měkká (ještě není 

lasturovitý lom). Krájíme nejdříve na 2–3cm kostky a po 3 minutách dokrajujeme na méně než 0,5 cm. Potom sýřeninu 

pomalu (35–45 minut) zahříváme na 50–55°C. Na této teplotě sýřeninu dosoušíme asi 5 minut a poté přemístíme do forem (s 

plachetkou), kde ji předlisujeme tlakem asi 10 kg na 1 kilo sýřeniny po dobu 5 minut. Ideální je, když předlisování probíhá 

v teplé syrovátce. Vyjmeme formy ze syrovátky a sýry zalisujeme tlakem kolem 30 kg na 1 kg sýřeniny. Necháme 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 solíme v nálevu asi 10–12 hodin. Zraje 12 měsíců. 
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Cantal 

Sýr pojmenovaný po Cantalských horách 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- až dvouměsíční jako mladý sýr, pak ve stáří do 6 měsíců jako 

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

tvrdý sýr. Má 35–40 cm v průměru a výšku do 40 cm. Váha je 35–45 kg.  

Mléko zahřejeme na 32°C. Zaočkujeme kulturou obsahující Lactococcus lactis, 

cremoris a diacétylactis plus Streptococcus thermophilus (OMEGA) a necháme zrát 

30 minut. Potom dáme takové množství 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 necháme usadit ke dnu. Sýřeninu vyjmeme a vložíme do plátna, ve kterém se mírně zalisuje, zhruba 3kg na 1 kg 

sýřeniny. Tuto sýřeninu cca každou 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 zátěže 8 hodin 

odpočívat při teplotě 12–15°C. V této době se dále rozvíjí kyselost, která je důležitá 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 vložíme 

plachetku, naplníme ji sýřeninou, poté zalisujeme menším tlakem (3 kg na 1 kg sýřeniny), postupně otáčíme ve formě a tlak 

zvyšujeme až na 40 kg na 1 kg sýřeniny. Necháme lisovat asi 48 hodin, až je sýr hladký. Sýr necháme zrát při teplotě 10°C a 

relativní vlhkosti 90%. Po dobu prvních 30 dnů sýr otíráme solným lákem a otáčíme asi 2× týdně. Pak dle potřeby 

kartáčujeme. 
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Emmental 

Sýr, který nemá ochrannou známku, pochází ze Švýcarska, ale vyrábí se 

po celém světě, i ve Francii. Sýr je dohřívaný a lisovaný. Rozhodně 

neexistuje jednotný postup pro jeho výrobu. 

Na sýr je třeba použít termofilní bakterie (Lactobacillus bulgaricus, 

Streptococcus thermophilus) + Lactobacillus helveticus + propionové 

bakterie a malá část mezofilních aromatických kultur. Mléko sýříme při 

teplotě 32°C tak, aby sýření bylo ukončeno za 30 minut. Sýřeninu krájíme 

na větší kusy a pak dokrajujeme na velikost lískového ořechu. Potom 

sýřeninu dohříváme na 53°C a dosušujeme tak, aby tento proces byl u 

konce do 90 minut. Následně sýřeninu lisujeme 24 hodin ve formě a poté 

solíme v solném láku. Sýr necháme v prostředí s teplotou 10–13°C asi týden. Potom jej dáme do teploty kolem 23°C a 60% 

vlhkosti na 30 dnů. V této teplotě se aktivují propionové bakterie, které pomocí oxidu uhličitého vytvoří v sýru oka. Když je 

povrch sýra vyboulený, přesuneme ho opět do chladného sklepa, kde ho necháme zrát nejméně další dva měsíce. Dle 

potřeby sýr ošetřujeme solným roztokem.    
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Kozí sýry 

 

Ve Francii se vyskytují kozí sýry různých velikostí a tvarů. Dá se říci, že údolí Loiry je základnou kozích sýrů. Z velké 

většiny se tyto sýry vyrábějí kyselým srážením. Jsou pokryty různou plísní a některé mají na sobě šedou nebo černou vrstvu 

popela. Nejznámější sýry: Chabichou du Poitou, Crottin de Chavignol, Pouligny-Saint-Pierre, Sainte-Maurede Touraine, 

Selles-sur-Cher, Valençay, Bigoton, Capricorne, Charolais, Clacbitou, Chevrette, Chevrotin des Aravis. 

Ve Francii se kozí sýry tradičně podávají od Velikonoc do Dušiček. 

Sýřenina (tvaroh) se tvoří po dobu 12–48 hodin dle druhu sýra. Do mléka přidáváme i velice malé množství syřidla pro 

zvýšení pevnosti a výtěžnosti. Teplotu mléka a množství kultur volíme dle potřebné doby k vytvoření sýřeniny (tvarohu) – 

viz následující tabulka.  
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Doba pro vytvoření 

tvarohu 
Dávka kultury Teplota mléka 

15–20 hodin 1 díl 24 °C 

20–28 hodin ½ dílu 22 °C 

28–36 hodin ¼ dílu 20 °C 

36–48 hodin méně než ¼ dílu 18 °C 

 

Vyzrálý tvaroh se odděluje od stěn, může mít praskliny, nad ním je vrstva syrovátky. 

Kyselost se pohybuje kolem pH 4,5. 

Tvaroh můžeme nechat předkapat v plachetce (10–15 hodin) a pak jej dáváme do forem 

(Crottin), anebo ho dáváme do forem rovnou. Doba, po kterou odkapává, určuje i kvalitu a 

chuťové vlastnosti sýra. Tato doba může trvat 15 až 36 hodin při teplotách 18–24°C. Vyšší 

teplota podporuje tvorbu plynů a zvýší odvodnění. Nižší brzdí odtok syrovátky. Po odkapání 

solíme sýry na sucho a většinou je rosíme plísní (Penicillium candidum, Geotrichum 

candidum a Brevibacterium linens). 

Sýry necháváme zrát při teplotě kolem 11°C a relativní vlhkosti 80%. Vysoušení povrchu a 

středu sýra musí být v rovnováze, aby sýr nebyl vrásčitý a syrovátka nezůstávala zbytečně 

uvnitř. Některé sýry sypeme popelem nebo drceným dřevěným uhlím, které zabraňuje 

tvorbě patogenních plísní.  
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Sainte Maure 

Nepasterizované mléko, startovací kultura mezofilní (OMEGA, ALPHA). Mléko zahřejeme na 18–22°C a teplotu 

udržujeme po celou dobu sýření. Přidáme syřidlo (syřidla o síle 1:10000 přidáme 8–10 ml na 100 l mléka). Doba sýření je 

asi 24 hodin. Ideální doba, kdy vkládáme tvaroh do forem, je při kyselosti syrovátky pH 5,5–4,5. Tvaroh nabíráme přímo do 

forem tak, aby se co nejméně lámal. Odtok syrovátky probíhá asi 24 hodin v místnosti o teplotě 20 až 22°C. Při vytažení 

sýra z forem musíme být opatrní a sýrem zbytečně neotáčíme. Solíme na sucho. Množství soli odpovídá 1–2% hmotnosti 

sýra. Sýry orosíme plísní Penicillium candidum. Sýry umístíme do dobře větrané místnosti s teplotou 16°C na 1–2 dny. Sýry 

necháme zrát 2–4 týdny při teplotě 10–12 °C a vlhkosti 90%. Výsledný sýr je plný, s jemnou strukturou, bez děr, s relativně 

suchou kůrkou, s modrou a bílou plísní na povrchu.  
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Chevrotin 

Nepasterizované mléko, startovací kultura mezofilní (OMEGA, ALPHA). Mléko zahřejeme na 28–32°C a teplotu 

udržujeme po celou dobu sýření. Přidáme tolik syřidla, aby sýření bylo ukončeno za 30–40 minut (syřidla o síle 1:10000 

přidáme 12–15 ml na 100 l mléka). Vysráženou sýřeninu pomalu krájíme po dobu 15 minut na velikost hrachu. Poté pomalu 

zahřejeme na 32 až 34°C a jemně mícháme. Syrovátku odčerpáme až na povrch sýřeniny a sýřeninu přemístíme do forem, 

kde ji tlakem ruky zalisujeme, případně velmi lehce zatížíme závažím (cca 0,5 kg). Sýry necháme odkapat asi 12 hodin a 

během odkapávání je jednou až dvakrát otočíme. Sýry solíme po vyjmutí z forem, a to buď nasucho, nebo v nasyceném 

solném roztoku po dobu 1–2 hodin. Sýry necháme osušit ve větrané místnosti s teplotou 10°C po dobu 2 dnů. Sýry necháme 

zrát 3–6 týdnů při teplotě 12–14°C a relativní vlhkosti 95%. Sýry pravidelně otáčíme a na počátku zrání je omýváme každý 

druhý den slanou vodou. Sýr můžeme rosit Geotrichum candidum a Brevibacterium linens. 
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Sýry z Korsiky 

Korsika je ostrov, který má blíž k Itálii než k Francii, ale patří pod správu Francie. Sýry mají svůj vlastní styl, ale přesto o 

nich mluvíme v souvislosti se sýry francouzskými.  

Obecně se dá říci, že sýry jsou zde malé až střední, převážně z ovčího nebo kozího mléka. Jako formy tu sloužily různé 

košíky z přírodních materiálů. Tyto sýry z košíků jsou tedy typické pro Korsiku. Některým sýrům se říká Tomme Corse, kde 

Tomme je obecný název pro třídu sýrů, které se vyrábějí většinou z odtučněného mléka. Korsických sýrů je celá řada od 

měkkých po tvrdé, s různými, většinou přírodními, plísněmi. Sýry jsou sypány kmínem, celým pepřem nebo chilli 

papričkami. 
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Tomme de Corse 

Do mléka zahřátého na 32°C přidáme termofilní jogurtovou kulturu (LAMBDA) a malé množství aromatické mezofilní 

kultury (OMEGA). Necháme zrát 30–60 minut. Sýření má proběhnout do 60 minut. Sýřeninu krájíme na velikost lískového 

ořechu a necháme 5–10 minut v klidu. Pak ji opatrně promícháváme a dokrajujeme na velikost hrachu a dále opatrně 

promícháváme asi 5–10 minut. Pak sýřeninu necháme 5 minut v klidu a odstraníme vystouplou syrovátku. Sýřeninu 

nabíráme do košíků. Jeden košík zatížíme druhým zhruba na 30 minut. Sýr vyjmeme, otočíme a opět zatížíme. To 

opakujeme několikrát, až je kůrka sýra hladká.  

Sýry po odkapání (při pH 5,6) přesuneme do místnosti s teplotou do 13°C, aby se 

pozastavilo kysání a odtok syrovátky. Po 12–18 hodinách solíme ručně na sucho. Po 

5–7 dnech sýry můžeme rosit plísňovou kulturou. Kulturu můžeme namíchat takto: 

na každých 20–25 kg sýra vytvoříme roztok s 1/8 lžičky Geotrichum candidum a 1/8 

lžičky Brevibacterium linens plus 2 lžíce soli do 1 litru vody. Tímto omýváme nebo 

rosíme sýry. Po dobu prvních 21 dnů, každé 3 dny. Po třech týdnech omýváme jen 

jednou za 5 dnů po dobu 1 měsíce. Sýr zraje 60–90 dnů. 

Brocciu 

Další ze známých korsických sýrů vyrobený ze syrovátky. Vyrábí se tak, že syrovátku zahřejeme na 35 °C, osolíme a 

přidáme 10–15% mléka, promícháme a zahříváme na 90°C. Pevné vysrážené části poté dáme z povrchu odkapat do košíku. 

Brocciu jíme jako čerstvý, teplý i studený do 48 hodin od výroby. V případě dostatečného odkapání a nasolení jej můžeme 

uchovávat jako zrající sýr. To platí i pro ostatní syrovátkové sýry. 
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Čerstvý sýr – fromage frais 

Všem čerstvým sýrům se říká fromages frais. Francie nemá výraz pro tvaroh, i když někde se používá výraz Callié, který 

znamená jak kyselé mléko, tak sýřeninu, druh sýra, ale i něco jako tvaroh. Chceme-li tedy vyrobit fromage frais neboli 

čerstvý sýr, postupujeme jako při výrobě tvarohu. Dle Francouzů je tedy čerstvý sýr nezrající, vyrobený fermentací 

z kyselého mléka. Mléčné kultury musí být v sýru aktivní i v den prodeje a obsah sušiny je nejméně 15g ve 100g sýra. 

Čerstvý sýr vyrábíme z kozího, kravského i ovčího mléka a občas bývá dochucen bylinkami, ale většinou jen na povrchu. 

Typickým sýrem je Gardian, který je z kravského mléka. Na povrchu jej jemně sypeme pepřem a bylinkami z Provence. 
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Silný sýr – fromage fort 

Silný sýr vyrábíme nastrouháním zbytků sýra, které vmícháme do mléka, syrovátky nebo zeleninového vývaru. Sýr necháme 

nějakou dobu fermentovat. Pak přidáme pálenku, víno nebo olej, sůl a bylinky a uchováváme v kameninové nádobě i 

několik měsíců. 

Sýry zrající pod mazem 

Existuje mnoho druhů těchto sýrů. Jedno mají ale společné, a to je mazlavá zapáchající oranžová kůrka. Velice často se 

těmto sýrům říká sýr s mytou kůrou. Mezi nejznámější patří Livarot, kterému se říká Plukovník podle omotaných travin 

kolem sýra, jež připomínají důstojnické prýmky. Další známý je Maroilles ve tvaru čtverce nebo kulatý Munster a také 

Morbier s vrstvou popela uprostřed. 
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Munster 

Mléko zahřejeme na 30°C a zaočkujeme mezofilní aromatickou kulturou s přídavkem 

Brevibacterium linens nebo použijeme kulturu IOTA M. Po 30 minutách dáme tolik syřidla, 

aby sýření bylo ukončeno do 30 minut. Potom sýřeninu krájíme na 1cm kostky a po 5 

minutách dokrájíme na velikost hrachu. Dohříváme na 35°C a 10 minut dosoušíme na této 

teplotě. Poté formujeme, kdy jednu formu zatížíme druhou. Sýr solíme na sucho (2% 

hmotnosti sýra). Sýry necháme 3 dny při 18°C. Potom dáme do 14°C a 95% vlhkosti. Po 

dobu následujících 15 dnů sýr každý třetí den omýváme roztokem s Brevibacterium linens. Pak jej zabalíme a uložíme do 

6°C a necháme prozrát 4–5 týdnů. 

Morbier 

Sýr o průměru 40 cm a váze asi 8 kg s přirozenou otíranou kůrou. Mléko zahřejeme na 32°C,zaočkujeme mezofilní kulturou 

a necháme 1 hodinu zrát. Poté zasýříme takovým množstvím syřidla, aby sýření bylo ukončeno za 40 minut. Sýřeninu 

krájíme na 0,5cm kostky a necháme 5 minut v klidu. Pomalu zahříváme na 38°C po dobu 20 minut a jemně promícháváme. 

Po dosažení teploty odebereme ½ syrovátky a nahradíme vodou s teplotou 38°C a po dobu 10 minut jemně mícháme. 

Sýřeninu dáme do plachetky a necháme 10 minut odkapat. Rozdělíme ji na poloviny. Jednu polovinu dáme do formy a 

prosypeme popelem a vložíme druhou polovinu. Zatížíme nízkým tlakem asi na 1 hodinu. Potom vyjmeme z formy a 

zatížíme větším tlakem na 12 hodin. Po formování solíme v solném roztoku a pak necháme při pokojové teplotě 24 hodin 

osušit. Necháme zrát 7 dnů při 12–13°C a vlhkosti 90% s denním otáčením. Potom sýry omýváme každý druhý den 

roztokem, který si připravíme z 2 dcl vody + lžičky soli + špetky Brevibacterium linens a necháme 12 hodin při pokojové 

teplotě na oživení bakterií. Takto sýry omýváme asi 30 dnů a necháme zrát další 2 měsíce. 
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Sýry s bílou plísní 

Většina těchto sýrů se vyrábí jako čerstvé, sladkým i kyselým srážením, s různou plísní na povrchu typu Penicillium 

candidum nebo Geotrichum candidum, případně oběma. Sýry mohou být jak z kravského, tak kozího mléka. Mezi 

nejznámější patří Neufchâtel ve tvaru válečku, cihličky nebo srdíčka, Reblochon, Rigotte de Condrieu. 
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Neufchâtel 

Sýr z Normandie se suchou sametovou kůrkou pokrytou ušlechtilou plísní. Sýr 

vyrábíme kyselým srážením s přídavkem malého množství syřidla. Do mléka 

přidáváme ještě smetanu. Mléko s přídavkem smetany zahřejeme na 22°C, přidáme 

mezofilní kulturu a za 1 hodinu syřidlo v množství 1 kapka na 2 litry mléka. Vše 

dobře promícháme a necháme při 22–24°C srážet 18–20 hodin. Je-li tvarohovina 

řádně vysrážená, přemístíme ji do plachetky a necháme odkapat 12 hodin. Poté ji 

prosolíme (2% soli) a vložíme do formy, kde bude odkapávat dalších až 48 hodin. 

Odkapané a vyformované sýry dáme do 8–12°C a 90% vlhkosti, kde je rosíme po 

několik dnů plísní Penicillium candidum. Necháme zrát asi 3 týdny. 

Reblochon 

Sýr ze Savojska vážící 250–500g o průměru 10–14 cm a s výškou kolem 3 cm. Zraje 2–4 týdny. Mléko na výrobu zahřejeme 

na 32°C a zaočkujeme mezofilní a termofilní kulturou nebo IOTA StN. Poté přidáme velice malé množství Geotrichum 

candidum, někdy i Penicillium candidum. Po 45–60 minutách zrání mléko zasýříme takovým množstvím syřidla, aby sýření 

bylo ukončeno za 30 minut. Sýřeninu krájíme na kostky 1 cm x 1 cm a po 5 minutách odpočinku ji dohříváme na 35°C. 

Necháme usadit ke dnu a odebereme syrovátku. Sýřeninu dáváme do forem, kdy jednu zatížíme druhou po dobu 20 minut. 

Potom sýr ve formě otočíme a necháme odkapat dalších 12 hodin. Po vyformování solíme na sucho, případně v láku. Po 

solení přemístíme 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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Saint-Nectaire 

Sýr se zřetelným aroma zatuchlosti a s kůrkou, která může přecházet od žluté po bílou až rezavou. Výška sýra je 5 cm,váha 

do 2 kg a průměr kolem 20 cm. Sýr zraje na žitné slámě. Pro typickou chuť je třeba nechat sýr zrát až 8 týdnů v dobře 

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

Mléko pro výrobu zahřejeme na 32°C a přidáme termofilní bakterie Streptococcus thermophilus a Lactobacillus bulgaricus 

nebo kulturu IOTA StN. Je vhodné přidat i trochu Geotrichum candidum. 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 – teplota je stále 32–35°C. Odčerpáme většinu syrovátky a sýřeninu 

mírně zalisujeme asi 10 minut. Potom sýřeninu nakrájíme na 2cm kostky, které napěchujeme do forem vyložených 

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

sucho nasolíme (1–2% váhy sýra) a znovu vložíme do forem na 

12 hodin a opět zalisujeme jednu druhou. Potom sýr otočíme ve 

formě a zalisujeme opět na 12 hodin. Lisování probíhá při 

teplotě 14°C. Pak sýr necháme zrát při teplotě 12°C a vlhkosti 

90–95%. Zraje na žitné slámě. Po týdnu sýr omyjeme solným 

nálevem, případně s přídavkem Brevibacterium linens. Po pár 

dnech mytí opakujeme. Necháme zrát 3–8 týdnů. 
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Brie a Camembert 

Sýry se vyrábějí podobně a je třeba říci, že mezi tuto skupinu patří i sýr typu Coulommiers. Camembert vznikl v Normandii 

a Brie je pojmenován po travnatých pastvinách nacházejících se východně od Paříže. Brie má průměr kolem 35 cm a váhu 

2–3 kg. Camembert má průměr 10 cm a váhu asi 250 g. Na výšku mají oba cca 3 cm. Tradičně je vyrábíme 

z nepasterizovaného mléka, sýřeninu necháváme ve formách odkapávat až 48 hodin. Sýry solíme ručně a necháme zrát 

minimálně 21 dnů. Tučnost mléka by měla být 3,3–3,5 % tuku v sušině, pak bude sýr splňovat tučnost 45 % tuku v sušině. 

Oficiálně se rozeznávají dva druhy sýra Brie– Brie de Meaux, který se připravuje sladkým srážením (30 minut), a Brie de 

Melun, připravený kyselým srážením (18 hodin).  

Obecně výroba vypadá asi takto: den před výrobou mléko, které má teplotu kolem 8°C, zaočkujeme velice malým 

množstvím mezofilní aromatické kultury. Po 16 hodinách zahřejeme na 30–32°C. Přidáme startovací kulturu, Penicillium 

candidum a Geotrichum candidum, případně Brevibacterium linens (pro Brie de Melun). Necháme 1–2 hodiny zrát. Pak 

dáme tolik syřidla, aby sýření bylo ukončeno za 60–90 minut. Pro Brie krájíme sýřeninu jen na svislé 3cm pruhy, pro 

Camembert někdy krájíme i na menší kostky a někdy se nekrájí vůbec. Potom necháme sýřeninu v klidu asi 10 minut. 

Odstraníme přebytečnou syrovátku a plníme formy. U Camembertu plníme formu naběračkou, která má stejný průměr jako 

forma. Plníme nejméně ve čtyřech vrstvách a případně po hodině přidáme pátou. Necháváme odkapávat 6–10 hodin při 

teplotě 30°C. Pak při nižší (22°C), abychom zabránili nadměrnému kysání. U Camembertu dáme na noc do formy kovovou 

destičku, jež svou váhou podpoří odtok syrovátky. Po 18–24 hodinách odkapávání má sýr pH asi 4,7. Sýry vyjmeme z forem 

a solíme ručně na jedné straně. Po 90 minutách sýr rosíme Penicillium candidum + Geotrichum candidum (5:1). Místnost by 

měla mít teplotu kolem 15°C a vlhkost 80–85%. Po 30 minutách sýr otočíme a solíme na druhé straně a po dalších 30 

minutách opět rosíme plísní. 

Další den dáme sýry na regály, kde je teplota 11–12°C a vlhkost 95–97 %. Sýr otočíme při prvních známkách plísně a pak 

každé dva dny, dokud není plíseň kompletní. Po 7–10 dnech sýr necháme při pokojové teplotě oschnout a balíme do 
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vhodného obalu (voskový papír, pergamen, děrovaná fólie) a necháme při 7 až 8°C dozrát asi 14–20 dnů. Pro prodloužení 

trvanlivosti a doby zrání je vhodné dát sýry do teploty pod 4°C. 
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Sýry s modrou plísní 

Obecně se těmto sýrům říká fromage bleu. Sýry jsou nedohřívané a nelisované, s různou dobou zrání a úrovní prozrání. 

Nejznámější je Roquefort. 

Fromage blue 

Mléko zahřejeme na 30–32°C. Přidáme Penicillium roqueforti a mezofilní kulturu a necháme 60 minut zrát. Potom dáme 

takové množství syřidla, aby sýření bylo ukončeno za 45 minut. Sýřeninu nařežeme na velikost fazole a po dobu 40 minut 

pomalu promícháváme. Potom necháme 5 minut usadit a slijeme syrovátku. Sýřeninu necháme odkapat pár minut a pak 

nasolíme 1–2% soli. Poté plníme zlehka do forem. Formy často otáčíme a sýr necháme takto odkapávat 2–3 dny, dokud není 

pevný na vyklopení. Sýr potom solíme na povrchu a přebytečnou sůl setřeme. Dáme do zrání, kde je teplota 12–15°C a 85% 

vlhkost. Po dobu následujících 3 dnů sýr denně otáčíme a opět solíme na povrchu. Po 3 dnech do sýra uděláme jehlicí díry, 

kterými bude poté prorůstat plíseň. Potom sýr necháme zrát při 10°C a 95% vlhkosti. Každých 20 dnů z povrchu sýra 

oškrábeme plíseň. Po 90 dnech sýr zabalíme do hliníkové fólie a dáme do teploty kolem 3°C, kde jej necháme dozrávat 

nejméně další 3 měsíce. 
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Sýry typu Tomme 

Jedná se o celou řadu sýrů vyráběných malými farmáři po celé 

Francii. Sýry jsou malé, polotvrdé až tvrdé, nedohřívané nebo jen 

nízce dohřívané a lisované s váhou od 0,5 kg do 2 kg. S různou 

výškou a průměrem. Na povrchu mají sýry většinou přírodní 

plíseň. Sýry mohou obsahovat i oka v těstě. Obvykle jsou vyrobeny 

z odstředěného mléka. 

Tomme 

Mléko zahřáté na 30°C zaočkujeme mezofilní kulturou a necháme 

zrát 30 minut. Dáme takové množství syřidla, aby sýření bylo 

ukončeno za 20–30 minut. Nakrájíme na velikost hrachu a necháme 5 minut v klidu. Promícháme a pomalu dohřejeme na 

38°C, kde asi 10 minut dosoušíme. Formu vyložíme plachetkou a sýřeninu zalisujeme rukou. Po 15 minutách otočíme ve 

formě, po 1 hodině znova. V případě potřeby zalisujeme jednu formu druhou a necháme takto 12 hodin. Vyformovaný sýr 

solíme v láku a poté dáme do zrání, kde by měla být teplota kolem 10–12°C a vlhkost 70%. Sýr zraje 3–6 měsíců. Pro 

zlepšení struktury sýra můžeme použít i prací vodu v množství asi 30%. Abychom podpořili rozvoj kůrky, je možné sýr rosit 

a potírat plísněmi. 
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Fromages des Pyrénées 

Hutné silné sýry z různých částí Pyrenejí. Sýry jsou kulaté, mírně dohřívané a lisované. Váha sýrů je 2–6 kg. Místními jsou 

nazývány jako horské sýry. Mají typické aroma a chuť, většinou přírodní plísňovou kůrku a v sýru mohou být oka. 

Mléko zahřejeme na 30–32°C,zaočkujeme mezofilní kulturou a pro zachování typické chuti přidáme kulturu SIGMA 97 PY, 

která obsahuje bakterie a kvasinky pro tuto chuť. Necháme v mléce zrát 30–40 minut a pak mléko zasýříme takovým 

množstvím syřidla, aby sýření bylo ukončeno za 30–40 minut. Sýřeninu krájíme na velikost hrachu a za stálého míchání 

dohříváme na 35–40 °C dle požadované tuhosti sýra. Potom necháme sýřeninu usadit, odlijeme syrovátku. Sýřeninu plníme 

do forem, rukou utlačujeme a případně jednu formu zatížíme druhou. Odkapávání trvá 12–18 hodin. Vyformované sýry 

nasolíme v láku a dáme do zrání 10–15 °C a vlhkosti 85%. Zrání trvá 2 až 5 měsíců. Sýry ošetřujeme solným roztokem. 
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