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Abstract 
Technological characteristics were studied of beer wort with participation of maize grits and two infusion 

mashing methods. Experimentally are established trends of the main indicators of the wort in the gradual 
replacement of barley malt with maize grits. It was found that increasing of corn meal carries to reduce the 
extract content in both methods. The concentration of α-amino acids decreased, but directly influenced by the 
actual acidity, depending on applicated mashing methods. The dynamic viscosity and color of the beer wort 
decrease slightly with an increase in the quantity of maize grits. It is studied the optimal amount of maize grits 
in total malt grist in the specific infusion mashing methods. 
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Въведение 
Царевичният грис е широко използвана 

немалцувана зърнена суровина, като 
приложението му е сериозно застъпено и в 
индустриалното пивопроизводство в България 
[1]. Отличава се с високо съдържание на нишесте 
и сравнително ниско съдържание на белтъчни 
вещества [2]. Тези свойства го превръщат в добър 
заместител на ечемичния малц. Съществен 
недостатък на изходната царевица е високото 
съдържание на мазнини – около 4 ÷ 5%, 
съсредоточени предимно в зародиша на зърното. 

Мазнините силно влошават аромата на 
пивото, както и неговото пенообразуване и 
пенозадържане  [4].  Това налага отстраняване на 
зародиша и преработката на царевицата в 
царевичен грис. Необходимо е съдържанието на 
мазнини в него да бъде под 1%.  

Съществува разлика и в температурата на 
клейстеризация на царевичното нишесте – 62°С 
до 72°С, спрямо тази на ечемичното – от 60°С до 
62°С. Тази особеност, както и неразградената 
клетъчна структура на царевицата предопределят 
нуждата от разваряване на малцовата каша. В 
промишлени условия, с цел по-пълното 
оползотворяване на нишестето се прилагат 
предимно партидни методи на майшуване [6,7]. 

Тези особености обаче силно ограничават 
приложението на царевичен грис в  малки едно- 
или двуапаратни варилни системи. При тях е 
наложително използването предимно на 
инфузионни режими на майшуване. Това налага 
и определяне на границите на приложимост на 
царевичния грис в условията на инфузионно 
майшуване.  

Agu и Kunze [3,7] споменават, че при 
използването на царевичен грис в рамките на 5% 
до 20% се очаква намаляване на екстрактното 
съдържание, както и на разтворимите белтъчни 
вещества и α-аминния азот. 

Целта на настоящото изследване е 
установяване на тенденциите в изменение на 
технологичните характеристики на пивна мъст 
при частично заместване на ечемичния малц с 
царевичен грис и майшуване при различни 
инфузионни режими на майшуване. 

Материали и методи 
При осъществяване на експериментите са 

използвани два вида зърнени суровини - светъл 
ечемичен малц, произведен в Австрия и 
царевичен грис, произведен в България. 

Вариантите заложени в експеримента се 
отличават с постепенно нарастване на 
съдържанието на царевичния грис в общия 
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малцов шрот от 5% до 25%. Анализирани са и 
контролни варианти с 0% царевичен грис.  

В таблици 1 и 2 са представени данните от 
лабораторния анализ на използваните ечемичен 
малц и царевичен грис. 

Таблица 1 
Физико-химични показатели на 

светъл ечемичен малц 

Показатели Мерна 
единица 

Фин шрот 

Влага % 5,62 

Време за озах. min 15 ÷ 20 

Число на Хартонг 45°С  37,20 

Екстракт а.с.с. % 82,10 

Екстрактна разлика % 1,40 

рН  5,89 

Цвят на пивна мъст Ед. ЕВС 3,40 

Вискозитет, като 8,6°P mPa.s 1,51 

Общ белтъка.с.с. % 10,20 

Диастатична сила W.K. 260,00 

Число на Колбах  41,00 

α-аминен азот mg/dm3 140,00 

α-амилазна активност U/g 175,00 

β-амилазна активност U/g 15,00 

β-глюкани  mg/dm3 190,00 

 
Таблица 2 

Физико-химични показатели на царевичен грис 

Показатели Мерна 
единица 

Фин шрот 

Влага % 12,20 

Екстракт а.с.с. % 91,57 

Число на Хартонг 45°С  37,20 

Мазнини % 0,90 

Афлатоксин В1+В2+G1 µg/kg 0,20 

Охратоксин А µg/kg 0,50 

Фумонизин B1 µg/kg 50,00 

Фумонизин B1 µg/kg 50,00 

Зеараленон ZEA µg/kg 10,00 

Диоксиниваленол DON µg/kg 50,00 

Цинк mg/kg 9,10 

Олово mg/kg 0,02 

Кадмий mg/kg 0,01 

Живак mg/kg 0,01 

Пресявка сито №250 µm % 4,80 

В процесът на майшуване са приложени два 
инфузионни режима, като техните графични 
изражения са представени на Фиг. 1 и Фиг.2. 

Режимите са подбрани в резултат на 
предварителни, въвеждащи експерименти. 

Паузите са съобразени с температурните 
оптимуми на ензимните системи, чрез които се 
създават възможности за регулиране на 
действителната киселинност на малцовата каша, 
както и степента на разграждане на белтъчните 
вещества. Това влияе пряко и върху количеството 
на високо-, средно- и нискомолекулни фракции. 
 

 
Фиг. 1. Инфузионен режим на майшуване – 

метод 1 

 
Фиг. 2. Инфузионен режим на майшуване – 

метод 2 
 

Изследванията са проведени в лабораторни 
условия, като смилането на малца е извършено с 
дискова мелница Buhler Miag DLFU. Приложено 
е грубо смилане на малца, като до голяма степен 
целта е доближаване на експеримента до реални 
полупроизводствени и производствени условия. 

Майшуването е проведено с модифициран 
майш-апарат Lochner LB-8. Апаратът позволява 
стриктно спазване на зададения инфузионен 
режим на майшуване по отношение на 
температура и време на паузите. Определянето на 
всички показатели е извършено по аналитичните 
методи на ЕВС [5]. 
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Резултати и обсъждане 
В хода на майшуването и при двата избрани 

метода прави впечатление постепенното 
нарастване на времето, необходимо за 
озахаряване на малцовата каша. Това е особено 
подчертано при вариантите с участие на 20% и 
25% царевичен грис, както се забелязва от 
данните във Таблица 3. Очевидна е  
недостатъчната амилазна ензимна активност, 
определяща хидролиза на нишестето. 
Допълнителен принос за този негативен резултат 
имат и неразградените клетъчни стени на 
царевичния грис, което допълнително забавя 
ензимните процеси. 

Таблица 3 
Време за озахаряване при метод 1 и 2 

Време за озахаряване, 
min Вариант 

метод 1 метод 2 

0% ЦГ  : 100% малц 10 – 15 15 – 20 

5% ЦГ : 95% малц 15 – 20 15 – 20 

10% ЦГ : 90% малц 15 – 20 15 – 20 

15% ЦГ : 85% малц 15 – 20 15 – 20 

20% ЦГ : 80% малц 20 – 25 20 – 25 

25% ЦГ : 75% малц 20 – 25 20 – 25 

 
Озахаряващата способност на майша намира 

своето отражение и върху редица други 
показатели, като един от основните е екстракта 
на пивната мъст. Както се вижда от данните на 
Фиг. 3, екстрактното съдържание намалява с 
нарастващото участие на царевичен грис. 

 
Фиг. 3. Изменение на екстрактното 
съдържание при метод 1 и  метод 2 

 
При използване на партидни методи или 

ензимна обработка, по-високото съдържание на 
нишесте в царевичния грис би довело до 
очакване за нарастващ екстракт на пивната мъст. 

В случаите на инфузионно майшуване обаче, 
се вижда, че без намесата на ензимни препарати 
и термична обработка на партидата, екстрактното 
съдържание намалява, което е резултат от 
непълното хидролизиране на нишестето, а също 
и от пониженото разтваряне на белтъчни 
вещества, както споделя и Kunze [7]. Това 
понижение на екстракта е особено осезаемо при 
наличие на 20% и 25% царевичен грис. 

Степента на хидролиз на нишестето, както и 
количеството и вида на разтворимите белтъчни 
вещества, преминаващи в състава на пивната 
мъст, до голяма степен зависят и от нейната 
действителна киселинност. Според резултатите 
от измерване на рН, представени във Фиг. 4 се 
вижда, че стойностите леко нарастват с 
нарастване на гриса, макар и незначително. Това 
е особено подчертано при вариантите, 
обработени чрез инфузионен метод 2. 

 
Фиг. 4. Изменение на рН на пивната мъст 

при метод 1 и  метод 2 
 

Все пак, при инфузионен метод 1, наличието 
на пауза при 37°С води по подобряване на 
действителната киселинност, а оттам може да се 
очакват и малко по-добри резултати по 
отношение на концентрацията на 
нискомолекулни азотни вещества. Това 
предположение се доказва и от резултатите по 
отношение на свободен α-аминен азот, 
представени на Фиг. 5. 

Прави впечатление, че най-съществена 
разлика в концентрацията на α-аминокиселини се 
наблюдава при вариантите с малко участие на 
царевичен грис в общия малцов шрот. При тях 
различната киселинност на майша се отразява и 
като  разминаване в концентрацията в порядъка 
между 25 и 30 mg/dm3 α-аминен азот и при двата 
метода на майшуване.  

При нарастване на делът на царевичния грис в 
общия малцов шрот, разликите в рН стават все 
по-малки и пренебрежими. 
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Това се отразява и като сближаване на 
стойностите за съдържание на α-аминен азот, 
въпреки че все пак при метод 1 резултатите са 
малко по-добри.  

 
Фиг. 5. Изменение в съдържанието на               
α-аминен азот при метод 1 и  метод 2 

 
Изменението на цвета на лабораторната пивна 

мъст е представено на Фиг. 6. Показателят е 
интересен преди всичко от гледна точка на 
органолептичната оценка на бъдещото пиво.  

При производството на светло обикновено 
или специално пиво, прекалено светла пивна 
мъст не е желана. По тази причина, може да се 
приеме, че стойности на показателя под 3,5 ÷ 3,0 
ед. ЕВС не са приемливи при производството на 
качествено пиво. От данните представени в 
графиката е видно, че употребата на до 15% 
царевичен грис като заместител на ечемичния 
малц не се отразява негативно върху показателя и 
при двата метода на майшуване. Над това 
количество, се наблюдават занижени стойности 
на цвета. 

 
Фиг. 6. Изменение на цвета на пивната 

мъст при метод 1 и  метод 2 

До голяма степен, по-ниските стойности на 
цвета на пивната мъст се дължат именно на 
участието на царевичния грис. При него не е 
извършена топлинна обработка, както при 
сушенето на светлия ечемичен малц. Това води и 
до значително по-малко меланоидини в 
царевичния грис, спрямо малца. 

Успоредно с това, отчетеното понижаване в 
концентрацията на α-аминокиселини при 
нарастващ дял на гриса е предпоставка и за по-
слабо образуване на меланоидини при 
майшуване и варене на пивната мъст. 
Негативният ефект би бил особено подчертан и 
при по-малко количество захари. 

На Фиг. 7 са представени данните от 
изменението на динамичния вискозитет на 
пивната мъст и при двата избрани режима на 
инфузионно майшуване. 

Важността на показателят е пряко свързана с 
технологичната цел за постигане на висока 
скорост на филтрация на малцовата каша. 

 
Фиг. 7. Промяна на динамичния вискозитет на 

пивната мъст при метод 1 и  метод 2 
 
От представените данни става ясно, че 

вискозитетът на пивната мъст почти не се влияе 
от количеството на използвания царевичен грис, 
независимо от приложените режими на 
майшуване. Нещо повече,  при увеличаващият се 
дял на гриса, стойностите на показателя 
намаляват, макар и незначително. Това от своя 
страна може да бъде обвързано и със сходната 
тенденция за намаляване на екстрактното 
съдържание на пивната мъст. Известно е, че 
вискозитетът в голяма степен зависи от 
количеството на разтворените вещества в мъстта, 
и тази зависимост в случая се потвърждава. При 
това положение не се очакват технологични 
проблеми от гледна точка на филтрацията. 
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Заключение 
Експериментите от настоящото проучване са 

извършени чрез майшуване по подбрани 
инфузионни методи и постепенна замяна на 
ечемичния малц с царевичен грис.  

Разликите в отделните температурни паузи 
позволяват констатиране на положително или 
отрицателно влияние на използвания грис върху 
основните технологични показатели на пивната 
мъст. Експериментално са установени промените 
в стойностите на тези показатели при частичната 
замяна на ечемичния малц с царевичен грис. 
Получените данни позволяват да се определи 
степента на приложимост на царевичния грис 
при конкретните условия на инфузионно 
майшуване. 

Въз основа на направеното проучване, могат 
да се обособят следните основни заключения: 

1. При увеличаване участието на царевичния 
грис в общия малцов шрот от 5% до 25% се 
наблюдава стабилна тенденция за намаление на 
екстракта на пивната мъст и при двата режима на 
майшуване. Това е в резултат на непълния 
ензимен хидролиз на нишесте и белтъчни 
вещества. Нарастват стойностите на рН, което се 
отразява и като понижена концентрация на         
α-аминокиселини в пивната мъст. Въпреки това, 
при дял на гриса до 15 ÷  20%, тяхното 
количество е достатъчно за протичане на 
нормална алкохолна ферментация. 

2. Цветът на пивната мъст се влияе 
отрицателно при завишаване участието на 
царевичен грис. Това е свързано пряко с 
особеностите на гриса като немалцувана зърнена 
суровина и не толкова от възприетия инфузионен 
метод на майшуване.  

С оглед получаване на пивна мъст и пиво с 
добър и наситен цвят е желателно да се ограничи 
употребата на царевичен грис до 15% при 
конкретните условия на майшуване. 

3. Вискозитетът на пивната мъст и пряко 
свързаната с него скорост на филтрация не се 
влияят съществено от приложените дози 
царевичен грис. Отрицателни промени не се 
наблюдават и при промяна в режимите на 
майшуване. 

4. Препоръчително е производството на пивна 
мъст и пиво с добри технологични показатели, 
получени в условията на инфузионно майшуване 
да се извършва до 15% участие на царевичен грис 
в общия шрот. 

 
 
 

Литература 
 
[1] Манчев, С. (1973). Технология на слада и 

пивото. Издателство "Христо Г. Данов" 
Пловдив 

[2] Николов, Д. К. (1993). Технология на 
зърносъхранението. Пловдив 

[3] Agu R. C. (2002). A comparison of maize, 
sorghum and barley as brewing adjuncts. Journal 
of the Institute of Brewing. 108 (1) p.19–22 

[4] Briggs, Dennis E., C. Boulton, P. Brookes, R. 
Stevens, (2004). Brewing science and practice. 
Woodhead Publishing Limited and CRC Press 

[5] EBC Analysis Commitee (2005). Analytica-EBC. 
European Brewery Convention, Fachverlag Hans 
Carl 

[6] Eblinger, H.M (2009). Handbook of Brewing - 
Processes, Technology, Markets. WILEY-VCH 
Verlag GmbH & Co. KGaA 

[7] Кunze, W. (2004). Technology of brewing and 
malting 3rd edition, VLB, Berlin 

 
 

183




