
   ...de hogyan készül?
Az ERU ömlesztett sajtkrém 

                        
        nagyon finom... 

Szórakoztató és oktató

előadás
10 év alatti gyermekek számára



Figyelmesen olvasd el 
Figyelmesen olvasd el 

a lenti szöveget. Ebb
a lenti szöveget. Ebből l 

megtudhatod, ho-
megtudhatod, ho-

gyan készül a sajt, 
gyan készül a sajt, 

mi az ömlesztett sa
jt, 

mi az ömlesztett sa
jt, 

mi van benne, és min-
mi van benne, és min-

dent megtudhatsz az 
dent megtudhatsz az 

ERU-ról is.ERU-ról is.
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Jegyzetelj, és képek-
Jegyzetelj, és képek-kel együtt rög zítsd 
kel együtt rög zítsd a jegyzeteidet egy 
a jegyzeteidet egy papírra vagy kartonra.
papírra vagy kartonra.

Gyakorold el párszor 
Gyakorold el párszor 

otthon, hogy mit is 
otthon, hogy mit is 

fogsz mondani.
fogsz mondani.
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Döntsd el, hogy Te mit Döntsd el, hogy Te mit 
tartasz fontosnak, és tartasz fontosnak, és 
keress pár jó képet.keress pár jó képet.
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A prezentációd végén 
A prezentációd végén tegyél fel néhány 
tegyél fel néhány kérdést osztálytár-
kérdést osztálytár-saidnak, vagy találj 
saidnak, vagy találj ki egy ide ill
ki egy ide illő játé-játé-kos feladatot.
kos feladatot.

a mondandómat?
Hogyan szervezzem meg



bemutatása
A Royal ERU

Hollandia a sajtok országa 
Évszázadok óta készítünk és eszünk mindenféle formájú 
és ízű sajtot. Woerdenben, egy holland kisvárosban a 
Ruijs család 1824 óta foglalkozik sajtokkal. Annak el-
lenére, hogy a Ruijs név nem ismert, a Royal ERU-nak 
elválaszthatatlan részét képezi. Az ERU ömlesztett 
sajtok nagy választékát gyártja, köztük az ERU 
Kids-t gyerekeknek. 



A Royal ERU
története

Az eredeti ERU sajtboltot Woerdenben alapította Egbert Ruijs (ERU), egy igazi 

sajtbüfé volt, ahol csak darabolt  sajtot és egész sajtot lehetett kapni. A múlt szá-

zad húszas éveiben sok kutatást végeztek a olvasztott sajtokkal. Számos sikeres 

olvasztási kísérlet után az első nagy ömlesztett sajt gyár 1938-ban nyílt meg.  Így az 

ömlesztett sajt nagy mennyiségű gyártása valósággá vált. 

Az évek során az olvasztott sajt annyira népszerűvé 

vált, hogy az ERU úgy döntött, hogy elsősorban az 

ömlesztett sajtokra koncentrál.  Ma az ERU évente több 

tízmillió tégelynyi sajtot állít elő. 1959-ben bemutatták 

a Goudkuipje-t, amely gyorsan az ERU legnépszerűbb 

termékévé vált. 1999-ben, a cég 175. évfordulójára 

Beatrix királynő az ERU-nak odaítélte a „Royal” státuszt. 

Ezt a címet csak azok a cégek és intézmények kap-

hatják meg, amelyek fontos szerepet töltenek be az 

iparágukban, nemzeti jelentőségük van, és legalább 

száz évesek. Az ERU az ömlesztett sajtok piacvezető 

gyártója az elmúlt közel 200 évben.

 

Az ERU napjainkban

Az ERU továbbra is egy független cég Woerdenben. 

Magas minőségű ömlesztett sajtokat gyárt többféle 

tégelyben, szeletben és vödörben. Az egyik legmoder-

nebb sajtgyár Európában, kifinomult gyártási módszer-

rel. Számos országba exportálja termékeit. Az ERU szé-

les termékkínálatával a reggeliző- és ebédlőasztalok 

elengedhetetlen kelléke lett.



A sajtkészítés már a farmokon 

elkezdődik, ahol a tehenek a legelőn 

vannak. Ezek a tehenek füvet esz-

nek (legelnek), amely az összetett 

gyomrukba kerül. A tej a tőgyükben 

termelődik. A tehenet  naponta kétszer 

fejik a hét minden napján, a boci 

születése után 10 hónapig. A 

jó fejős tehén körülbelül 25 

liter tejet ad naponta. A tej 

tartálykocsin kerül elszállításra 

a farmból a gyárba.   

A sajtkészítés valójában azt jelenti, 

hogy a tejben lévő fehérjét, zsírt és ásványi 

anyagot megszilárdítjuk és elválasztjuk a 

folyadéktól. 1 kg sajthoz 10 liter tej szükséges.

A gyárban a tejet pasztörizálják, ami azt 

jelenti, hogy a tejet felmelegítik, hogy a benne 

lévő baktériumok elpusztuljanak. Ezután 

oltóenzimet adnak a tejhez. A tejfehérjék, 

zsírok és ásványi anyagok összerakódnak, 

sűrítve a tejet. A savanyító kultúra adja a sajt 

kellemes ízét, és meghosszabbítja annak 

eltarthatóságát.

Amikor a tej elég sűrű, apró, fehér darabokra, 

alvadékrögökre vágják. A rögök folyadékban, 

úgynevezett savóban úsznak. A sajtot ezután 

sajtkádban préselik. Kisajtolják a savót, hogy a 

sajt keménnyé váljon. Amikor a sajt elég hosszú 

ideig volt a sajtprésben, sófürdőbe megy. A só 

felszívódik a sajtban, meghosszabbítja annak 

eltarthatóságát.

A sófürdő után a sajtot minimum négy hétig 

érlelik, így lesz igazi sajt íze. Ez a sajtraktárban 

12-15°C fokon történik. Minél hosszabban érlelik 

a sajtot, annál több nedvességet veszít. A sajt 

sósabbá és intenzívebb ízűvé válik. Az érlelés 

után a sajtot műanyag védőréteggel látják el, 

hogy megakadályozzák a penész kialakulását, 

és a kiszáradást.

 

A sajt legtöbbször tehéntejből 

készül, de készülhet kecsketejből, 

juhtejből, bivalytejből, lótejből, 

sőt még tevetejből is.

Sajtfajták 
Érlelési hetek

Lágysajt 
4 - 5 hét

Fiatal 
8 hét

Érett 

16 hét

Idős  

7 - 8 hónap

Vintage 
Több, mint egy év

a sajtig
A tehéntől



Az ömlesztett sajt olvasztott sajt, amely számos formát ölthet: háromszög, tömlős, kocka, tégelyes, 

vödrös, szelet. Az ömlesztett sajtkrém kenyérre kenhető olvasztott sajt, amelyhez emulgeáló sókat ad-

nak, hogy könnyebben lehessen kenni. A korai 19. században kezdték használni, és hamar népszerűvé 

vált az egész világon.

Mi az 
ömlesztett sajt?

Miért készítenek ömlesztett sajtot? 

ELTARTHATÓSÁGI IDŐ: az olvasztás (melegítés) 

megnöveli az eltarthatóságot. Régen nem volt az 

embereknek hűtőszekrénye, így a könnyebben 

eltartható termékek népszerűbbek voltak.

FORMA: bármilyen formába önthető: tégely,  

szelet, kocka, háromszög, semmi sem lehe-

tetlen. Hollandiában a tégelyes kiszerelés vált 

népszerűvé, és a háromszög sajtok. Más or-

szágokban, mint a Közel-Kelet, konzervben vagy 

üvegben tárolják. A különböző ízesítések miatt 

fűszereket is lehet adni az ömlesztett sajtokhoz.

Csípős lehet, ha chilli paprikát tesznek bele, de 

sonkát vagy zöldfűszereket is lehet beletenni.. 

Azzal is lehet variálni, hogy milyen sajtból készül, 

lehet brie, kecske vagy kéksajtos például.

Hogyan készül az ömlesztett sajt?

Az ömlesztett sajt sajtból készül, és számos 

szigorú szabály szerint gyártják. Az ömlesztett 

sajtnak hosszú eltarthatósági idejűnek kell 

lennie, állandó minőségűnek és állagúnak. 

Ezt csak úgy lehet elérni, ha kiváló minőségű 

alapanyagokat használnak. Minőség ellenőrzés 

során a nedvességtartalom, zsírtartalom, és a 

sótartalom is ellenőrzésre kerül.

Először előkészítik az összes alapanyagot. A 

sajtoknak eltávolítják a kérgét, azután apró 

darabokra vágják. A sajtdarabokat vízzel és 

emulgeáló sókkal elkeverik, és hozzáadják a 

többi esetleges összetevőt. A hozzávalókat egy 

nagy gépben, a keverőgépben keverik össze, 

amíg a megfelelő állagot el nem éri. A sajt most 

úgy néz ki, mint a gyurma.

Ha a sajthoz nem adnának ömlesztősókat, 

akkor nem egy homogén massza keletkezne, 

hanem szétválna a folyadék és a zsiradék.

Ezért szükséges emulgeáló sókat adni hozzá, 

amikor a sajtot megolvasztják. A homogén 

sajt masszát ezek után megolvasztják az 

olvasztógépben. Ebben a gépben gőzzel 

melegítik, amíg majdnem eléri a forráspontját. 

A töltőgéppel pedig a kívánt tégelybe töltik az 

ömlesztett sajtot, egyenesen az olvasztógépből.

 

Miután a tégelyeket az alumínium fóliával 

lezárják, mehet rájuk a tető. Ezután csak le kell 

hűteni, és fogyasztható is.



A sajt zsírból, fehérjéből és nedvességből 

áll. A zsírtartalom nagyon eltérő lehet a 

különböző sajtoknál. Általában egy szám-

mal és egy plusz jellel tüntetik fel, pl. 48+, 

30+, vagy 20+. Ez azt jelöli, hogy mennyi 

a zsírtartalom 100g szárazanyagban, nem 

pedig 100g sajtban.

Ennek az az oka, hogy míg a sajtban lévő 

szárazanyagtartalom állandó, addig a ned-

vességtartalom folyamatosan csökken érlelés 

közben. Ahogy mondtuk a sajt nedvességből 

és szárazanyagból áll. Az arány kb. 40% 

nedvesség és 60% szárazanyag. A + előtti 

szám a zsírtartalom százalékot mutatja a 

szárazanyagban.

Példa a 20+ sajtra
47% vizet és 53% szárazanyagot tartalmaz.  

¢ 20% zsírtartalom az 53% szárazanyagban, 

ami azt jelenti, hogy az adott sajtban 10,4% 

a zsírtartalom. Egy egyszerű módszer, hogy 

ezt megkapd, hogy a plusz előtti számot 

elosztod kettővel. A legtöbb sajtnál működik 

ez a praktika, hogy a körülbelüli zsírtartalmat 

megkapd.Kivételt képez például a cottage 

cheese vagy a sajtkrém, amelyek több 

nedvességet és kevesebb szárazanyagot 

tartalmaznak. 

A sajtban található ásványi anyagok a 

kalcium a foszfor és a nátrium. Például 100 g 

Gouda 784 mg kalciumot tartalmaz, ami egy 

fontos tápanyag, amely segíti a csontok és 

fogak épségét megőrizni.

Az ajánlott napi bevitel egy átlagos felnőtt 

számára 1000mg. Egy szelet sajt csak 20g, 

ami azt jelenti, hogy napi 7 szeletet kellene 

megenni, hogy elegendő kalciumot

vigyünk be.

A sajt: B vitamint, A vitamint és D 

vitamint is tartalmaz. Továbbá fehérjét 

is. Ezek a fehérjék hasznosak, a test 

és főleg az izmok számára.  Az állati 

fehérjék különösen fontos szerepet 

játszanak az izmok felépítésében. A 

fehérjék azonban nemcsak az 

izomzat miatt fontosak, a hormonok, 

enzimek és antitestek termelődésében is 

jelentős a szerepük. A tejtermékek, beleértve 

a sajtot is kitűnő fehérjeforrások. Össze-

foglalva: a sajt fehérje, kalcium és számos 

vitamin forrása.  

Kérdések, amit feltehetsz az 

osztályodnak
•  Mit mutat a zsírtartalom a sajtoknál?

•  Miből készül a sajt?

•  Milyen a tehén gyomra?

•  Mit adnak a sajthoz, hogy homogén  

ömlesztett sajt legyen?

Ötletek:
•  Rendezz sajtkóstolót: vegyél többféle sajtot, (lágyat, érettet...). Kóstoltasd meg a többiekkel, és tippeltesd meg, hogy melyik milyen sajt. Azután beszéljétek meg, hogy melyik milyen ízű.

•  Kérd meg a többieket, hogy álmodják meg az ő saját ízesítésű ömlesztett sajtjukat, és rajzol-ják meg az elképzelt csomagolását is.•  Gyere elő néhány nagyon finom vagy őrült recept-ötlettel.

Nedvesség

Zsír
31.5%

Fehérje
24.0%

Általánosságban:

25+ alatti sajt zsírszegény

25+ és 45+ közötti sajt félzsíros

45+ feletti sajt zsíros

Szénhidrátok 0.5%

Vitaminok és ásványi anyagok 1.2%

A sajt
jótékony hatása


