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Вступ
Тема 1
Технологія солоду
Зернові культури та їх зберігання. Технологічна оцінка зерна для
виробництва солоду. Біохімічні процеси, що відбуваються у зерні при
зберіганні. Способи і режими зберігання зерна. Очистка і сортування зерна.
Замочування зерна. Мета і теоретичні основи замочування. Способи і
технологічні режими замочування зерна. Пророщування зерна. Морфологічні
зміни. Активація і утворення ферментів. Дихання зерна. Зміни хімічного
складу. Основні фактори, що впливають на пророщування. Контроль процесу
пророщування. Способи і технологічні режими пророщування зерна. Якість
свіже пророщеного солоду. Сушіння солоду. Ціль і основні положення
процесу сушки. Стадії і фази сушки. Біохімічні і хімічні процеси при сушці.
Основні фактори, що впливають на швидкість сушки. Способи і технологічні
режими сушки солоду. Обробка і зберігання сухого солоду. Основні
показники, що характеризують якість пивоварного солоду. Особливості
виробництва

солодів.

Особливості

виробництва

світлого

і

темного

пивоварного солоду. Виробництво спеціальних солодів. Виробництво
житнього квасного солоду. Відходи виробництва солоду і їх використання

Тема 2
Виробництво пива.
Технологічна схема виробництва пива. Подрібнення солоду і ячменю.
Теорія подрібнення зернопродуктів. Технологічні вимоги до ступеня
подрібнення. Обладнання для подрібнення солоду і ячменю. Затирання. Ціль
і принципи затирання. Біохімічні процеси при затиранні. Способи затирання.
Інфузійні способи. Способи затирання з відварами. Особливості переробки
несолоджених матеріалів. Фільтрування заторів. Загальні положення.
Теоретичні передумови фільтрування заторів. Практика фільтрування.

Кип’ятіння сусла з хмелем. Мета кип’ятіння сусла. Фізико-хімічні процеси
при варінні сусла. Практика кип’ятіння сусла. Вихід екстракту й оцінка
варильного процесу. Апаратурна технологічна схема приготування сусла.
Освітлення й охолодження сусла. Фізико-хімічні процеси при охолодженні й
освітленні сусла. Практика охолодження сусла й відокремлення білкового
осаду. Бродіння пива. Процеси при бродінні пивного сусла. Технологія
бродіння. Процеси при добро жуванні й дозріванні пива. Контроль за добро
жуванням пива. Вихід пива й втрати при його добро жуванні. Безперевні та
прискорені способи бродіння. Фільтрування та розлив пива. Фільтрувальні
матеріали і способи фільтрування пива. Розливання пива у пляшки і бочки.
Пастеризація пива. Готове пиво. Хімічний склад пива. Властивості пива
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