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Absract 

In industrial scale with a capacity of 10,000 liters/brew were carried experiments for production of the 

wort and fermentation of the beer wort to obtain the nonalcohol beer. The resulting product has good 

organoleptic properties. 

The experiments carried out were based on the results obtained from pilot scale. The mashing was 

conducted on the principle of limiting the formation of the fermentable sugars. After a pause of 15 min at 35
0
C 

for the degradation of proteins and hemicelluloses the mash were transferred to hot water of 100
0
C for fully 

inactivation of the β-amylase. The temperature was established at 74
0
C for 30 minutes for fully saccharification 

of the starch under the effect of the residual α-amylase activity. For optimally degradation of the components of 

the malt were used CaCl2, lactic acid, enzyme preparations Cereflo 200L, Neutrase 0,5L. After boiling with 

hops the wort was cooled to 8
0
C in paid apparatus. The temperature was decreased to 1°C into the fermentor 

by external supply of the refrigerant to conduct the cold fermentation.  

 

Keywords: nonalcohol beer, mashing, saccharification, cold fermentation. 
 

Въведение 

По европейските стандарти безалкохолното 

пиво трябва да съдържа до 0,5 об.% алкохол. В 

света консумацията на тези пива непрекъснато се 

увеличава. Съществуват редица технологии за 

производството на безалкохолното пиво. 

Технологията на безалкохолното пиво 

значително се различава с тази на обикновените 

пива и се основава на няколко основни метода 

или комбинация от тях. Методите условно се 

разделят на 4 групи: (1) Озахаряване при висока 

температура с цел образуване на ниско 

съдържание на ферментируеми захари. (2) 

Методи при ферментацията на пивната мъст: 

Използване на генномодифицирани дрожди или 

специални щамове дрожди, Прекъсване на 

ферментационния процес, Ферментацията се 

осъществява при ниски температури, 

Ферментация без аериране. (3) Интервенции след 

ферментация: Получаване на безалкохолно пиво 

чрез обратна осмоза, Разреждане на 

нискоалкохолно пиво, Термични методи за 

отделяне на алкохол под вакуум, Адсорбиране на 

алкохол от хидрофобен зеолит. (4) Други методи: 

Използване на други материали като соя, 

царевица, опушен малц или Използването на 

инертен газ за изгонване на алкохол [1, 2]. 

Настоящата разработка се основава на 

опитите, проведени при пилотен мащаб 100 

l/варка и производствени опити 3500 l/варка при 

установен метод на смесване на малцов шрот с 

водата при ниска температура за разграждане на 

белтъчини и β-глукан, следва мъстуването при 

висока температура с цел намаляването на 

ферментируемите захари. Ферментацията и 

съзряваване на пивото се провеждат при ниска 

температура за 5-6 седмици за подтискането на 

алкохолната ферментация и оформяването на 

органолептичните качества на пивото [3]. 

 

Материали и методи 

За получаване на пивото е използван 

Австралийски светъл малц със следните 

показатели: Влагосъдържание – 4,4%; Рандеман 

на екстракт – 80,5% (абс. с. в-во); Време за 

озахаряване – 9-10 min; Време за филтрация – 20-

25 min; α-аминен азот – 140 mg/dm
3
; Разтворим 

белтък – 4,2 g/dm
3
; Вискозитет – 1,62 сР; Цвят – 
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5,5 ед. ЕВС; КФС – 81%; рН – 5,4. Ароматният 

малц е френско производство със следните 

показатели: Влагосъдържание 4,7%, Рандеман на 

екстракт – 80,0% (абс. с. в-во), Разликата между 

фино и грубо смилане 1,5%, Цвят – 55 ед. ЕВС; 

рН 5,6. 

Ензимните препарати Cereflo 200L и Neutrase 

0,5L са производство на Novo Co. Lmt.; CaCl2 и 

млечната киселина са китайско производство. 

Режимът на майшуването е показан на фигура 1. 

Цялото количество малц се смесва при 

хидромодул 1:2,8 и температура 35
0
С. С 

прибавянето на CaCl2 в началото на смесването се 

стабилизира активността на α-амилазата. 

Млечната киселина е добавена за коригиране на 

pH на майша до 5,2. Концентрацията на 

ензимните препарати Cereflo 200L и  Neutrase 

0,5L е 0,05% спрямо общото количество на 

суровините. Количеството на ароматния малц е 

10% от светлия. При тази температура се  

 

прави пауза от 15 min. Следва прехвърлянето на 

майша в гореща вода от 100
0
С за пълното 

инактивиране на ензима β-амилаза. 

Температурата се установява и се задържа при 

74
0
С за 30 min до пълно озахаряване на 

скорбялата под действието на остатъчната α-

амилазна активност. Следва повишаването на 

температурата до 80
O
C, задържа се 5 min и се 

прехвърля в филтрационния апарат. Пивната 

мъст се охмелява с горчив хмелов екстракт 30% 

немско производство 5 min след кипене, следва 

добавянето на 8% ароматичен хмелов гранулат 

10 минути след началото на кипенето. Чешкият 

ароматичният хмелов гранулат Sazz, със 

съдържание 4,1% горчиви киселини, се прибавя 

15 min преди края на кипенето. След отделянето 

на хмеловите остатъци в апарат на Вирлпул 

пивната мъст се охлажда до 8
0
С и се подава във 

ферментатора заедно с 1% дрожди. 

 

 
Фиг 1. Схема на озахаряване 

 

Технологичната вода се кипи 15 min за 

изгонване на газовете, охлажда се до 7 -8
0
С и се 

подава с въглероден диоксид за коригиране на 

концентрацията на сухото вещество на 

ферментируемата мъст. С външното подаване на 

хладилен агент етиленгликол температурата на 

ферментируемата мъст бързо се понижава до 1
0
C 

за провеждане на студената ферментация и 

отлежаване на пивото до получаване на добри 

огранолептични качества [4].    

За определяне на α-аминния азот, 

разтворимия белтък, вискозитета и други 

показатели на мъстта и пивото са използвани 

общоприетите методи на ЕВС [5]. По HPLC е 

определено съдържанието на глюкоза, фруктоза, 

захароза и малтоза.  

 

Резултати и обсъждане 

1/ Получаване на пивната мъст  

 

 

Майшуването се извършва по посочената 

схема. С установения метод на прехвърлянето на 

майша при 35
0
C в горещата вода 100

0
C 

температурата се понижава и се инактивират 

ензимните системи от малца с изключението на 

α-амилазата. Методът се характеризира с 

ограничаване на образуването на 

ферментируемите захари. Показателите на 

пивната мъст се отразени в таблица 1. От данните 

се вижда, че времето за озахаряване е 20 - 25 min. 

С оглед без остатъчна скорбяла в пивната мъст и 

пивото времето за озахаряване се запазва 30 min 

при температурна пауза 74
0
C. Процесите 

филтрация на сладовата каша, промиване на 

триците, охмеляване, отделяне на хмеловите 

трици, охлаждане на пивната мъст са проведени 

нормално. При установената температурна схема 

корекцията на pH добавяването на Cereflo 200L 

води до намаляването на вискозитета до 1,31 сР. 

Прави впечатление ниското съдържание на 
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азотните фракции, това се дължи на по-ниската 

концентрация на началния екстракт спрямо 

обикновените пива и технологичната схема. От 

проучвателните опити се установява, че 

процесите на ферментация без аериране протичат 

нормално и полученото  пиво е с добри качества. 

 

Таблица 1 

Характеристика на пивната мъст 

№ Показатели Единица Стойност 

1 Екстракт % 6,9 

2 Време за 

озахаряване 

min 20 - 25 

3 КПФС % 50,2 

4 α-аминен азот mg/dm
3
 80,4 

5 Общ азот mg/dm
3
 407,5 

6 Цвят ед. ЕВС 14,2 

7 pH - 5,35 

8 Вискозитет сР 1,31 

9 Горчивина BU 48,7 

10 Полифенол mg/dm
3
 116,7 

11 Общи захари 

по HPLC 

g/dm
3
 

18,587 

12 Фруктоза g/dm
3
 0,849 

13 Глюкоза g/dm
3
 3,276 

14 Захароза g/dm
3
 2,184 

15 Малтоза g/dm
3
 12,269 

 

 

 

 

 

2/ Динамика на ферментацията 

В хода на ферментацията е проследено 

изменението на температурата, налягането, 

динамиката на екстракта, алкохолното 

съдържание (фигура 2). От данните се забелязва 

увеличаване на алкохолната концентрация за 

сметката намаляване на екстрактното 

съдържание по време на ферментацията. 

Температурата и налягането се изменят в тесни 

граници и отговарят на изисквания на 

технологията. Концентрацията на алкохол се 

увеличава по-силно в първите 3 – 4 дни до ниво 

0,35 – 0,37% v/v въпреки  установената вече 

температура около 1
0
С. Следва слабо 

увеличаване на алкохолното съдържание до 0,40 

– 0,41% v/v след 6 – 7 дни, което се задържа до 

края на процеса. Под действието на ниската 

температура процесите на съзряване протичат 

бавно и органолептичните качества се 

подобряват след 4-та седмица. В сравнение с 

производството на обикновените пива се 

наблюдават значително по-забавени процеси на 

седиментация на дрождите и избистряне на 

пивото.  

3/Окачествяване на пивото 

Качествената характеристика на полученото 

пиво е посочена в таблица 2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 2. Динамика на ферментация 
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Таблица 2 

Характеристика на готовото пиво 

№ Показатели Единица Стойност 

1 Алкохол % v/v 0,40 

2 Алкохол % М 0,31 

3 Привиден 

екстракт 

% 4,55 

4 Начален 

екстракт 

% 5,30 

5 Действителен 

екстракт 

% 4,68 

6 Диацетил mg/dm
3 

0,15 

7 Цвят ед. EBC 10,3 

8 СО2 g/dm
3
 5,0 

9 рН - 4,65 

10 Киселинност ml NaOH 

0,1N/10 

ml beer 

1,3 

11 Полифеноли mg/dm
3 

75,8 

12 Горчиви 

вещества 

BU 22,7 

13 α-аминен азот mg/dm
3 

38,6 

14 Общ азот mg/dm
3 

185,7 

15 Общи захари 

по HPLC 

g/dm
3
 12,543 

16 Фруктоза g/dm
3
 0,671 

17 Глюкоза g/dm
3
 1,045 

18 Захароза g/dm
3
 0,017 

19 Малтоза g/dm
3
 10,810 

 

Пивото е с добри органолептични качества, 

заместването на светлия с ароматeн малц в 

значителна степен придава на пивото добър цвят 

и аромат. Малцът, заедно със завишеното 

количество хмелови препарати  са причина за 

добрия вкус, аромат и горчивина, които 

компенсират частично липсата на вкус на 

алкохол.  

Значителното общо количество захари, 

определени по течната хроматография HPLC 

(12,543 g/dm
3
), се дължи на ниската температура 

на ферментацията и съзряването, които 

подтискат алкохолната ферментация. Наблюдава 

се по-трудно флокулиране на дрождите и 

избистряне на ферментируемата течност. 

Крайната концентрация на алкохол в пивото е 

0,4% v/v отговаря на изискването на 

безалкохолното пиво.  

Пивото е с фина и стабилна пяна. 

Органолептичните качества на пивото се дължат 

на технологията без интервенция в пивото след 

ферментация.  

 

 

Заключение 

От анализа на пивото и данните от 

производството се установява технологията на  

безалкохолно пиво с добри органолептични 

качества. При производство на пивото се 

ограничи образуването на ферментируемите 

захари чрез регулиране на температурния режим 

на майшуването, рН, и така също да се ограничи 

образуване на алкохол по време на ферментация 

чрез стриктно запазване на ниска температура на 

ферментацията. 
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