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Анотація 

В роботі на основі аналізу даних літератури виділено основні компоненти, 

які формують органолептичну характеристику  пива, а також проведено 

експериментальні дослідження концентрацій найважливіших смакових і 

ароматичних речовин пива при використанні різної сировини для його 

виробництва. 

Встановлено, що на формування смаку і аромату пива впливає велика 

кількість органічних і неорганічних сполук, але переважне значення мають 

речовини, концентрації яких більші або рівні значенням порогового відчуття.  

Застосовуючи технологію високогустинного пива і використовуючи в 

значних кількостях замінники солоду (ячмінь і мальтозну патоку) можна 

забезпечити досягнення вмісту основних смакових і ароматичних компонентів 

в межах близьких їх порогових відчуттів.  

Аннотация 

В работе на основе анализа данных литературы выделены основные 

компоненты, которые формируют органолептическую характеристику пива, а 

также проведены экспериментальные исследования концентраций важнейших 

вкусовых и ароматических веществ пива при использовании различного сырья 

для его производства. 



Установлено, что на формирование вкуса и аромата пива влияет большое 

количество органических и неорганических соединений, но преобладающее 

значение имеют вещества, концентрации которых больше или равны значениям 

порогового ощущения. 

Применяя технологию високоплотного пива и используя в значительных 

количествах заменители солода (ячмень и мальтозную патоку) можно 

обеспечить достижение содержания основных вкусовых и ароматических 

компонентов в пределах близких их пороговых ощущений. 

Abstract 

In this paper, based on an analysis of the literature highlights the main 

components that form the organoleptic characteristics of beer , and conducted 

experimental studies of concentrations of major flavoring and aromatic substances 

beer using different raw materials for its production. 

Found that the formation of taste and aroma of beer affects a large number of 

organic and inorganic compounds , but are predominant substance concentrations are 

greater or equal to the value of feelings in beer. 

Applying the technology of high density and  in large quantities using substitutes 

malt ( barley and maltose syrup ) can achieve the basic content of flavoring and 

aromatic components within close their threshold sensations. 
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В останні роки в Україні з метою зменшення собівартості пива 

використовують в значних кількостях несолоджені зернопродукти і 

цукровмісну сировину, що може істотно впливати на якість пива, і насамперед, 

його смак та аромат. 



Смак і аромат пива формує дуже великий спектр органічних та 

неорганічних сполук, таких як вищі спирти, альдегіди, феноли, кетони, 

карбонільні і сірковмісні сполуки, органічні кислоти, меланоїдини та ін. 

Роботи, спрямовані на вивчення синтезу вищезгаданих смакових і ароматичних 

компонентів, під час застосування нових технологічних прийомів активно 

ведуться в зарубіжних країнах. В Україні внаслідок відсутності дорогого 

устаткування, необхідного для проведення досліджень, роботи в цьому 

напрямку проводяться недостатньо – тому вони є актуальними і важливими для 

подальшого розвитку вітчизняного пивоваріння. 

Метою роботи є аналіз даних літератури щодо кількості основних 

компонентів, які формують органолептичну характеристику пива; а також 

експериментальні дослідження впливу застосування несолодженої сировини на 

їх концентрацію. 

Вчені, які займаються сенсорним аналізом, винайшли зручний спосіб 

компактно представляти спектр основних смаків і ароматів пива схематично у 

формі кола [1, 2]. Авторами представлено розширений варіант схеми (рис.1), 

яка включає не лише всі групи смаків і ароматів пива, а й кількість та порядкові 

чотирьох значні номера їх відтінків згідно з затвердженою термінологією ЕВС 

(Європейська пивоварна конвенція). 

Ця термінологічна система включає 144 відтінки смаку та аромату пива 

зведені у 44 групи, які утворюють 14 основних класів. 

Залежно від кількості і порогу відчуття в пиві всі його компоненти 

поділяють на 4 групи [3]: 

перша група – головні смакові компоненти, концентрація яких може 

перевищувати поріг відчуття більш ніж в 2 рази (етанол, діоксид вуглецю і гіркі 

хмельові речовини); 

друга група – вторинні смакові компоненти, поріг відчуття яких може 

перевищувати в 1-2 рази (ізоаміловий спирт, ізоамілацетат, диметилсульфід та 

ін.); 

третя і четверта групи – це фонові сполуки.  



До 3 групи відносять речовини, концентрації яких від 2 до 10 разів менші 

порогового відчуття (фенілетилацетат, ацетоїн та ін.). Окремо ці компоненти 

відіграють незначну роль у формуванні смаку пива, але в сукупності з багатьма 

іншими важливі. До 4 групи відносять речовини, які формують фоновий смак 

пива і концентрації їх більш ніж в 10 разів нижчі порогового відчуття.   

 

Рис. 1. Схема смаків і ароматів пива. 

Більшість вчених [3-5] виділяють чотири основні класи хімічних речовин, 

які формують органолептичну характеристику пива і можуть міститися в 

концентраціях більших порогового відчуття: вищі спирти та ефіри, які 

відносяться до 1-го класу термінологічної системи ЕВС; карбонільні та 



сірковмісні сполуки, які відносяться до 6-го і 7-го класу, відповідно. 

Характеристику найбільш важливих речовин, що можуть міститися в пиві в 

кількостях рівних або більших порогу відчуття  наведено в табл. 1.  

Таблиця 1  

Характеристика основних смако-ароматичних речовин пива [3,4] 

Смако-ароматичні 

речовини 

Номер 

речовини 

згідно 

терміно-

логії ЕВС 

Концентрація, 

мг/дм3 

Смак та 

аромат 

Вплив на формування 

смаку і аромату пива 
порогу 

відчу-

ття* 

 в пиві 

Вищі спирти 

Пропіловий 0110 2-50 7-12 
Алкогольний, 

винний, 

розчинника 

При підвищенні їх 

концентрацій з'являються 

квітковий, трав'янистий і 

картонний присмаки, а також 

відтінки гіркоти і цвілі. 

Ізобутиловий  0110 5-20 100-200 

Ізоаміловий   0112 35-70 30-70 

                                                                        Сірковмісні сполуки 

 

 

Діоксид сірки 

 

0710 

Вільний- 

7 До 10 (без 

додавання 

антиокси-

дантів) 

Сірникової 

голівки, 

сульфітний 

Може маскувати неприємний 

запах карбонілів. Відіграє 

важливу роль в процесі 

старіння пива, запобігаючи 

утворенню небажаних 

альдегідів старіння. 

Зв’язани

й- 25 

Сульфід водню 0721 
0,004-

0,008 
0,005-0,02 Тухлих яєць 

При невисоких концентраціях 

надає пиву приємної свіжості, 

небажаний аромат та (або) 

смак  при концентраціях 

вище порога відчуття. 

Диметилсульфід 0732 
0,025-

0,045 
0,01-0,5 

Варених 

овочів, 

кукурудзи 

Характерна ознака аромату 

деяких англійських сортів 

пива. Небажані компоненти 

при високих концентраціях 

для світлого лагерного пива. 

Ефіри 

Етилацетат 0133 25-30 5-30 
Фруктовий, 

розчинника  

Небажані компоненти в 

концентраціях вищих порога 

відчуття. Відіграють важливу 

роль у формуванні смаку 

пшеничного пива. 
Ізоамілацетат 0131 1,4 2,5 Ефірний 

Карбонільні сполуки 

Ацетальдегід 0150 5-15 2-15 

Шкірки 

зеленого 

яблука 

Характерний компонент для 

деяких сортів пива. При 

підвищеній концентрації 

зявляється «підвальний» 

присмак. 

Діацетил 0620 0,1-0,15 до 0,6 
Масляний, 

медовий 

Небажані компоненти при 

концентраціях вищих порога 

відчуття. Допускається в 

деяких сортах еля. 

*Поріг відчуття – це значення, при якому аромат або смак речовини 

виявляється дегустатором в 50 % випадків [3]. 



Проаналізувавши дані таблиці можна зробити висновок, що розглянуті 

вище представники чотирьох груп речовин можуть міститись в пиві при 

концентраціях рівних або вищих порогу відчуття. Підвищені концентрації 

деяких з них, наприклад диметилсульфіду або ацетальдегіду, можуть 

характеризувати лише певні сорти пива. Проте для більшості сортів пива 

необхідно накопичувати збалансований вміст основних сполук  для отримання 

гармонійного за смаком і ароматом напою.  

Слід зазначити, що ряд зарубіжних публікацій розглядають необхідність 

зменшення вмісту диметилсульфіду в пиві не лише з погляду його негативного 

впливу на органолептику напою, але й з точки  зору негативного впливу на 

організм людини [6, 7].  

Таким чином, необхідність дослідження і контролю кількості 

найважливіших смако-ароматичних сполук в пиві має важливе значення як з 

технологічної точки зору – формування органолептичних властивостей напою, 

так і з медичної – дотримання безпечності продукту. 

В сучасних економічних умовах України, в технології  пивоваріння для 

забезпечення зменшення собівартості пива поширена практика застосовувати 

заміну до 50 % солоду несолодженими зернопродуктами та мальтозною 

патокою, що може істотно впливати на органолептичні показники напою.  

   Для визначення впливу рецептури на концентрацію основних смако-

ароматичних компонентів досліджували два зразки пива, виготовленого в 

промислових умовах за технологією високогустинного пивоваріння. В 

рецептурі зразку № 1 використовували 50 % солоду і 50 % пивоварного 

ячменю. В зразку № 2 використовували 50 % солоду, 25 % ячменю і 25 % 

мальтозної патоки. Вміст сухих речовин (СР) у початковому суслі  обох зразків 

становив близько 15 %. Приготування сусла здійснювали в однакових 

технологічних умовах з подальшим його зброджуванням однаковою расою 

дріжджів. Вміст СР у початковому суслі після кондиціювання пива 

підготовленою водою становив близько 11 %.  



Вміст СР речовин визначали на автоматичному аналізаторі фірми Anton 

Paar (Австрія).  Концентрацію диметилсульфіду, вищих спиртів, ефірів і 

діацетилу визначали на газохроматографічному аналізаторі фірми Рerkin Еlmer 

(США), а вміст діоксиду сірки – методом дистилювання [8]. Порівняння 

концентрацій основних речовин в дослідних зразках наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Вміст основних смако-ароматичних речовин в дослідних зразках пива 

Зразок № 

Концентрації, мг/дм3 

вищих спиртів ефірів 
карбонільних 

сполук 

сірковмісні 

сполуки 

п
р

о
п

іл
о

в
о

го
 

із
о
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іл

о
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о
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о
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у
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л
о
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и

л
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е
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л
у

 

д
и

м
ет

и
л
су

л
ь
ф

ід
у

 

д
іо

к
си

д
у

 с
ір

к
и

 

1 
50% солоду 

50% ячменю 
16,6 72,5 12,4 20,3 1,6 5,5 0,12 0,041 6,3 

2 

50% солоду 

25% ячменю 

25 % мальтозної патоки  

20,5 78,7 15,1 19,1 1,9 4,9 0,13 0,030 6,7 

Поріг відчуття в пиві 2-50 35-70  5-20 
 25-

30 
1,4 5-15 

 0,1-

0,15 

0,025-

0,045 
7 

 

Проводячи аналіз даних таблиці, можна зробити висновок, що концентрації 

найважливіших смако-ароматичних сполук пива знаходяться в межах їх 

порогового відчуття. Проте вміст ізоамілового спирту  в обох зразках дещо 

вищий порогового значення. Це можна пояснити особливістю раси дріжджів до 

накопичення цього компонента і концентрацією в суслі лейцина, який є 

основним попередником в синтезі ізоамілового спирту дріжджовою клітиною.  

Слід підкреслити, що за даними літератури [4] сума вищих спиртів в 

концентраціях більше 100 мг/дм3 погіршує не тільки смак, але і корисні 

властивості напою. В цьому випадку можна передбачити, що в зразку № 2 

будуть присутні більш виражені спиртові і винні тони, що обумовлено більшою 

кількістю зброджуваних цукрів у мальтозній патоці.  

Концентрації визначених ефірів у дослідних зразках також були різними. 

Вміст етилацетату знаходився в межах порогу відчуття, а кількість 

ізоамілацетату в обох зразках була більшою. Концентрації карбонільних сполук 



в обох зразках не перевищували порогу їх відчуття в пиві, а вміст діацетилу 

знаходився в рекомендованих межах. 

 Проводячи аналіз вмісту сірковмісних сполук, потрібно зазначити, що 

концентрація диметилсульфіду в другому зразку була майже на 30 % меншою 

ніж в першому, але в обох зразках не перевищувала значення порогу відчуття. 

Це можна пояснити відсутністю попередників диметилсульфіду (S-

метилметіоніну, диметилсульфоксиду) в мальтозній патоці і значно меншій їх 

кількості в несолодженому ячмені. Вміст діоксиду сірки знаходився майже на 

однаковому рівні і був меншим від значення порогового відчуття.  

 Потрібно зазначити, що використання мальтозної патоки значно полегшує 

технологічний процес приготування пивного сусла, а також зменшує теплове 

навантаження на нього під час кип’ятіння з хмелем. Це дозволяє зменшити 

значення тіобарбітурового числа і кількість альдегідів Штрекера, які впливають 

на стабільність смаку під час зберігання пива. Основним недоліком 

використання в технології пива значної кількості мальтозної патоки вважають  

зменшення в суслі поживних речовин, зокрема амінного азоту, що може 

призвести до зниження бродильної активності дріжджів. Тому на практиці 

часто вирішують цю проблему використанням препаратів, які забезпечують 

дріжджі поживними речовинами. З економічної точки зору потрібно також 

враховувати собівартість мальтозної патоки і несолодженого ячменю у 

взаємозв’язку із відсотковим співвідношенням в них зброджуваних цукрів.   

Необхідно також враховувати, що сполуки, які створюють фонові відтінки 

смаку і аромату пива (3 і 4 група смако-ароматичних речовин), також 

впливають на загальну органолептичну характеристику напою, тому найбільш 

достовірним показником якості напою повинна бути дегустаційна оцінка. 

 

Висновки. 

1. Встановлено, що на формування смаку і аромату пива впливає велика 

кількість органічних і неорганічних сполук, але переважне значення 



мають речовини, концентрації яких більші або рівні значень порогового 

відчуття.  

2. Застосовуючи технологію високогустинного пива і використовуючи в 

значних кількостях замінники солоду (ячмінь і мальтозну патоку) можна 

забезпечити досягнення вмісту основних смакових і ароматичних 

компонентів в межах близьких їх порогових відчуттів.  
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