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szükséges
víz – jó minőségű ivóvíz – ásványi anyagok

keményítő – sörárpa

„feldaraboló” – árpa-enzimek

ízesítő – komló

erjesztő – élesztő

szénsav



víz

ásványvíz

ásványi anyagok

kálcium- és magnézium-ionok

létszükséglethaszontalan



minden benne van,

ami az élethez kell

sörárpa

„életre keltés”



„sörfőzés”



lebontás – hidrolízis 

biológiai lebontás, saját enzimekkel

lebonthatatlan egységek (oligomerek)

„redukáló cukrok” – aldehid-csoport 

keményítőből  

„cukor”



A tömény kénsav hatása

erős sav
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stabilizálódás

protonálódott cukorrészlet
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Stabilizálódás - elszenesedés
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„tápláléklánc”



„tápláléklánc”

„kukta”

„erőleves”

„alapanyag”

„fűszer”



sörfőzés a „kuktában”



élesztő

erjesztés

az „ebédlő”



„tápláléklánc”

„konyha” - főzés

„ebédlő” - fogyasztás



„Jó sör, csak hosszú érlelődési idővel …”



erjesztés

ősi mikrobiológiai eljárás

5 ezer éves egyiptomi sörfőzde

alkoholos erjedés 

anaerob folyamat



a fennmaradás feltétele a

energia és reverzibilitás

„cukor” „alkohol”

biológiai „üzem” 

„táplálék” „méreg”



oxidáció

oxigén nélkül

C6H12O6 → 2CH3CH2OH  + 2 CO2

dekarboxileződés



szénsav

sok bubis ital

C6H12O6 → CH3CH2OH  +  CO2

CO2 +   H2O ↔ H2CO3

H2CO3 ↔ H3O
+ +   HCO3

-

CO2

H3O
+



C-C-C+ -:C-C-C

C-6

2 C-3

szőlőcukor

piroszőlősav

láncszakadás

C-sok keményítő
„feldarabolás”



C-C   [COOH]+ →  CO2 + H+

C-6

2 C-3

2 C-2 + 2CO2

szőlőcukor

piroszőlősav

acetaldehid

láncszakadás

C-sok keményítő

biológiai oxidáció,

dekarboxikeződés

„feldarabolás”



C-C   [COOH]+ →  CO2 + H+

C-6

2 C-3

2 C-2 + 2CO2

szőlőcukor

piroszőlősav

acetaldehid

láncszakadás

C-sok keményítő

biológiai oxidáció,

dekarboxikeződés

„feldarabolás”



a fennmaradás feltétele a

energia és reverzibilitás

„cukor” „alkohol”



glükóz NAD+

H:- + H+

oxidáció

„biológiai oxidálószer” NAD+

enzimkomplex

CO2

alkoholacetaldehid



glükóz NAD+

H:- + H+

oxidáció

„biológiai redukálószer” NADH.H

NADH.H

redukció

enzimkomplex

CO2



glükóz NAD+ acetaldehid

H:- + H+

oxidáció

reverzibilitás

NADH.H

H:- + H+

redukció

enzimkomplex

CO2

alkohol



glükóz NAD+ acetaldehid

H:- + H+

oxidáció

energia kell

NADH.H

ATP

ADP

H:- + H+

redukció

enzim- komplex

CO2

alkohol



glükóz NAD+ acetaldehid

H:- + H+

oxidáció

energiát termel

NADH.H

ATPADP + P

ADP

H:- + H+

redukció

enzim- komplex

CO2

alkohol



glükóz NAD+ acetaldehid

H:- + H+

oxidáció

ATP

energiát is termel

NADH.H

ATPADP + P

ADP

H:- + H+

redukció

enzim- komplex

CO2

alkohol



két termék

C6H12O6 → CO2   + CH3CH2OH

„BUBI” „BUTÍT”



„fehérje”

„erőleves”

habképző



rendkívül sokoldalú ital

ásványvíz

energiaital

erőleves 

antioxidáns 

vesekőhajtó

kedvjavító



hatása

még a szakember számára is

kiszámíthatatlan
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MTMI szakok és pályák népszerűsítése a középiskolások körében” 
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