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Abstract 
The influence of maize grits on the main quality parameters of beer wort has been studied. Attached is the 

sequential substitution of barley malt with a maize grits using standard mashing method of EBC. Experience 
has shown gradual decrease in the extract of the beer wort, the reduction of color and the lack of substantial 
change in the dynamic viscosity at increasing the participation of maize grits in the common meal. It has been 
shown the strong negative impact of unmalted raw material participation at over 30% on saccharification 
ability of mash and content of α-amino nitrogen. Established admissibility of the use of maize grits as a 
surrogate for the conditions mashing and with minimal disruption of optimum composition of the wort. 
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Въведение 
Царевичният грис е немалцувана зърнена 

суровина, получена в резултат на преработката 
на царевични зърна. Те се отличават със 
сравнително високо съдържание на нишесте, 
между  65% ÷ 75% и с високо съдържание на 
мазнини в зародиша – около 5% [1,10]. 
Мазнините действат като пеногасител и сериозно 
влошават ароматно-вкусовия профил на пивото 
[8]. Съсредоточени са предимно в зародиша на 
зърното и това налага предварителното му 
отделяне при производството на грис. Ниското 
съдържание на мазнини в царевичния грис, под 
1% е задължително условие за прилагането му в 
пивопроизводството. Грисът се отличава и със 
сравнително ниско съдържание на белтъчни 
вещества, което от една страна би могло да 
спомогне за подобряване на цвета и колоидната 
стабилност на пивото, но от друга да влоши 
аминокиселинния състав на пивната мъст, а 
оттам и ферментационния процес [2,5]. 

Тези особености, както и неколкократно по-
ниската му цена спрямо тази на ечемичния малц 
превръщат царевичния грис в широко използван 

сурогат при производството предимно на светли 
пива [9]. 

Важна особеност е по-високата температура 
на клайстеризация на царевичното нишестето, 
спрямо тази на ечемичното [3,4]. Това следва да 
се има предвид при преработката на каша с 
участие на царевичен грис. Това е една от 
основните причини в индустриални условия да се 
прилагат декокционни методи на майуване при 
употреба на царевичен грис [7]. В условията на 
настоящите експерименти и метод на майшуване 
не е възможно пълното хидролизиране на 
царевичното нишесте.  

Целта на настоящото изследване е 
проследяване на изменението в основните 
качествени показатели на малцовата каша и 
пивна мъст при частично и постепенно 
заместване на ечемичния малц с царевичен грис 
и лабораторно майшуване по стандартен метод 
на ЕВС. 

Материали и методи 
Експериментите са осъществени с два вида 

основни суровини – светъл ечемичен малц с 
произход Австрия и царевичен грис с произход 
България.  
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Лабораторните данни от анализа на зърнените 
суровини са представени в Таблица 1 и Таблица 
2. 

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 

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 

 

Изследването е проведено чрез лабораторно 
анализиране на малцова каша и пивната мъст, 
получени от варианти с частично и постепено 
заместване на ечемичния малц с царевичен грис. 
Заместването на малца варира от 5% до 50%, а 
като контрола е използван вариант без участие на 
царевичен грис. Смилането на малца е 
извършено фино, чрез лабораторна дискова 
мелница Buhler Miag DLFU.  

Тъй като изследването касае качествените 
показатели на пивната мъст, в експериментите е 
използван стандартния метод на майшуване на 
ЕВС, представен на Фиг. 1. Методът е 
универсален за подобен тип анализи и позволява 
получаването на сравними резултати. Водата, 
използвана за смесване на пробите е 
деминерализирана. 

 
Фиг. 1. Стандартен режим на майшуване  

на EBC 
 
Майшуването е проведено на лабораторен 

майш-апарат Lochner LB-8 с висока степен на 
автоматизация, позволяващ точно изпълнение на 
зададения режим на майшуване. 

Анализирането на всички технологични 
показатели на малцовата каша и пивна мъст е 
извършено по аналитичните методи на ЕВС [6]. 

  

Резултати и обсъждане 
В качеството си на един от най-важните 

показатели на пивната мъст, екстрактното й 
съдържание бележи понижаване при всяко 
покачване на участващия дял на царевичния 
грис. Данните за това са отразени на Фиг. 2.  

Въпреки по-високото съдържание на нишесте 
в гриса, до голяма степен тази промяна е 
очаквана и потвърждава рерултатите на редица 
автори. Пониженият екстракт се дължи основно 
на недостатъчната амилолитична ензимна 
система на общата смес, което е следствие от 
липсата на активни ензими в царевичния грис. 
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Фиг. 2. Изменение на екстрактното 

съдържание на пивната мъст 
 

Ефектът е особено подчертан при завишаване 
количеството на използвания царевичен грис. 
Това показва категорично, че при подобен метод 
на майшуване не се оползотворява пълноценно 
високото съдържание на нишесте в гриса и се 
губят неговите потенциални ползи. 

 Този факт се потвърждава и от сериозното 
нарастване на времето за озахаряване на 
малцовата каша, чието сравнително изменение е 
изобразено на Фиг.3. Очевидно е, че участие на 
царевичния грис над 25% или 30% сериозно 
затруднява озахаряването на майша.  

 
Фиг. 3. Промяна във времето за озахаряване на 

малцовата каша 
 

Това е предпоставка да се предполага, че 
повече от 30% царевичен не е удачен при 
подобни условия. 

Не така обаче изглежда динамичният 
вискозитет на пивната мъст. Както е видно от 
данните на Фиг. 4, нарастването на царевичния 
грис в общата смес не влияе върху стойностите 
на показателя. До известна степен това е 
обяснимо и с понижения екстракт на мъстта, 
което пряко се отразява и на нейния вискозитет. 

 
Фиг. 4. Изменение на динамичния вискозитет 

на пивната мъст 
 

Резултатите от анализа на пивната мъст по 
отношение на концентрацията на                                   
α-аминокиселини показва поредната негативна 
тенденция. От Фиг. 5 се вижда, че нарастващото 
участие царевичен грис води и до занижено 
съдържание на α-аминен азот. 

 
Фиг. 5. Изменение на съдържанието на α-

аминен азот 
 
Това снижаване на показателят е сравнително 

приемливо до 30% дял на царевичния грис. 
Неговото увеличаване води до последващо 
влошаване в съдържанието на аминокиселини, 
което от своя страна поставя под сериозно 
съмнение правилното протичане на 
ферментационен процес. 

Качественият показател на пивната мъст, 
който проявява двузначна роля е цвят на пивната 
мъст. Това се предопределя от поставените цели 
и постигнатите резултати в процеса на 
производство. 
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Фиг. 6. Изменение на цвета пивната мъст 
 
Резултатите, посочени във Фиг. 6 сочат, че 

завишеното участие на царечен грис над 35% 
значително би снижило цвета на пивната мъст, 
съответно и на пивото. В случаи на завишен цвят 
на мъстта по различни причини, това би било 
положителен ефект. При нормални обстоятелства 
обаче, пониженият цвят на мъстта би се отразил 
и на самото пиво, което може да снижи и 
неговата визуална оценка. 

Заключение 

Проучването е проведено при стандартен 
метод на майшуване с цел установяване 
влиянието на царевичния грис върху най-
важните качествени показатели на пивната мъст. 

Опитно са установени измененията на 
основните показатели при постепенно нарастване 
на участието на грис в общия майш. 

Въз основа на извършените експерименти 
могат да се обособят следните изводи: 

1. Участието на царевичен грис при 
стандартен метода на майшуване води до 
намаляване на екстрактното съдържание на 
пивната мъст, въпреки по-високото съдържание 
на нишесте в гриса, спрямо ечемичния малц. 
Налице е недостатъчна амилолитична ензимна 
активност за своевременно хидролизиране на 
малцовата каша. Това е много добре изразено при 
участие на царевичен грис над 30%. 

2. Приложението на царевичен грис не влияе 
върху показанията за динамичен вискозитет на 
пивната мъст.   

3. Използването на над 35% царевичен грис 
понижава значително цвета на пивната мъст. В 
зависимост от конкретните условия на 
майшуване и ферментация, това влияние може да 
бъде положително и отрицателно. Значението на 
гриса по този показател не може да бъде 
определено категорично. 

4. Завишеното участие на царевичен грис би 
могло да доведе до нежелателно редуциране на α-
аминокиселините в пивната мъст. Ефектът е 
добре подчертан при над 25% дял на гриса.  

Като цяло не е препоръчително използване на 
царевичен грис над 25-30% при конкретните 
условия на експеримента. 
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