
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Zábavná a poučná 

lekce 
pro děti do 10 let  



Rozhodni se, co si 

myslíš, že je důležité, 
a najdi vhodné 

obrázky. 

 

Jak si uspořádám 

svoje vystoupení?  



 

Úvod 

Royal ERU 
 
 

 
 
 

 
 

 

Nizozemsko je země sýrů 
Již po staletí vyrábíme a jíme sýry všech tvarů a chutí. Ve 

městě Woerden obchoduje rodina Ruijsových se sýry od 
roku 1824. Přestože jméno Ruijs nemusí znát všichni, je 

společnost neoddělitelně spojená s tímto jménem 
známá: Royal ERU. ERU vyrábí široký sortiment tavených 
sýrů, včetně ERU Kids, roztíratelného sýra určeného 
zvlášť dětem. 
  



 

Historie 

Royal ERU 
  



  



 
 

 
 

Co je 

tavený sýr? 
 

 

Tavený sýr může mít všechny tvary: trojúhelníčky, tyčky, kostky, vaničky a také může být roztíratelný. 
Roztíratelný sýr je sendvičová náplň vyrobená z taveného sýra, do kterého se přidá emulzifikační sůl, 
takže se snáze roztírá. Tavený sýr pro domácí použití se začal prodávat již v  19. století a rychle se stal 
oblíbeným po celém světě. 
 
 
Proč se vyrábí tavený sýr? 
TRVANLIVOST: Tavením (zahříváním) se 
prodlužuje trvanlivost sýra. Protože lidé dříve 
neměli ledničky, bylo snazší, když měl výrobek 

delší trvanlivost. 
 
TVAR: Tavený sýr můžete vytvarovat, jak jen 

chcete. Od tyček po vaničky, plátky nebo 
plechovky; nic není nemožné. V Nizozemsku se 
tavený sýr obvykle prodává ve vaničkách, jako 

Goudkuipje, nebo ve tvaru trojúhelníčků. Ale 
v jiných zemích, například na Blízkém východě, 
dostanete tavený sýr v plechovkách nebo 
sklenicích. K tavenému sýru je možné přidávat 

přísady, aby získal výrobek konkrétní chuť. 

Například můžete přidáním chilli omáčky vytvořit 

pálivý sýr. Nebo můžete přimíchat šunku a bylinky. 
Můžete také míchat dohromady různé druhy sýra, 
protože lze například smíchat sýry jako hermelín, kozí 

sýr nebo modrý sýr. 
 

Jak se tavený sýr vyrábí? 
Tavený sýr se vyrábí ze sýra a výrobní proces musí 
vyhovovat mnoha přísným požadavkům. Sýr musí mít 
například dlouhou trvanlivost a musí mít hladkou 

a kvalitní konzistenci. Proto je možné používat pouze 
vysoce kvalitní suroviny. Při kontrolách kvality se 
u sýrů sleduje obsah vlhkosti, tuku a soli. 

Zaprvé musí být připraveny všechny přísady nezbytné 

pro recept. Sýr, s odstraněnou kůrkou, se nejprve 
naseká na malé kostičky. Tyto kousky sýra se smíchají 
s vodou a emulzifikačními solemi a všemi dalšími 

přísadami, které jsou potřeba. Přísady se smíchají ve 
velkém stroji, mixéru, až bude vše dobře promícháno 
a bude dosaženo správného obsahu vlhkosti. Sýr bude 

nyní vypadat jako těsto. 
 
Kdyby byl sýr zahříván bez emulzifikačních solí, 
nevytvořil by hladkou, stejnorodou sýrovou hmotu, 

nýbrž hmotu, kde by od sebe byly odděleny vlhkost 
a olej. 

Proto, abychom tavením získali rovnoměrnou, 

stabilní sýrovou hmotu, je přidání 
emulzifikačních solí zásadní. Stejnorodá 
sýrová hmota se pak roztaví zahříváním 

v tavicím stroji. V tomto stroji se směs zahřívá 
párou až téměř na svůj bod varu. Plnicím 
zařízením se roztíratelný sýr nalije do vaniček 

přímo z tavicího stroje. 
 
Jakmile budou vaničky uzavřeny hliníkovou 
fólií a ještě dalším víčkem, musí se pouze 

vychladit a pak už můžete sýr jíst!



 

Blahodárný 

 sýr 


