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ВСТУП 

1. Біохімічні та фізико-хімічні зміни при солодуванні зерна  

Замочування зерна. Надходження води у зерно. Значення АТФ в 

енергетиці біохімічних реакцій. Роль кисню та діоксиду вуглецю при 

замочуванні ячменю. Вплив сольового складу води на зерно, що замочується. 

Пророщування зерна. Морфологічні зміни при пророщуванні зерна. 

Біохімічні зміни при сушінні солоду. Використання різних активаторів і 

інгібіторів, а також фізичних методів впливу на ячмінь, що пророщується. 

 

2. Біохімічні основи технології пивного сусла  

Вода для затирання. Біохімічні зміни нерозчинних компонентів солоду та 

його замінників при затиранні. Ферментативний гідроліз крохмалю та інших 

полісахаридів. Перетворення білкових речовин під час затирання. Процеси, 

які виникають при кип'ятінні сусла з хмелем, освітленні та охолодженні 

сусла. Екстрагування і перетворення гірких речовин хмелю та хмелевої олії. 

Коагуляція білкових речовин. Окислювальні перетворення пивного сусла при 

кип'ятінні та охолодженні. Оптимізація процесу отримання пивного сусла з 

використанням збільшеної кількості несолодженої зернової сировини. 

 

3. Біохімічні основи зброджування сусла й доброджування пива  

Біохімія спиртового бродіння та інших видів бродіння. Механізм утворення 

побічних продуктів бродіння. Біохімічні й фізико-хімічні процеси, що 

відбуваються при головному бродінні, доброджуванні та дозріванні пива. 

 

4. Біологічна та фізико-хімічна стійкість пива  

Мікроби, якими пиво забруднилось у виробничому процесі. Утворення 

колоїдних помутніть. 
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