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ДОСЛІДЖЕННЯ ПИВНИХ ДРІЖДЖІВ З МЕТОЮ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ БРОДІННЯ
СУСЛА
Т.І. Вахрушева, В.К. Варава
Керівник — проф. А.Є. Мелетьєв
Підбір і застосування рас пивних дріжджів, які забезпечують скорочення тривалості
процесів бродіння та отримання пива високої якості, є одним із способів інтенсифікації
пивоварного виробництва.
Проаналізовано сучасні і перспективні раси пивних дріжджів й встановлено. Що
найбільшого поширення набули раси 8а(М), 34N, Н.
Досліджено поведінку дріжджів у виробничих умовах. Виявлено найбільшу
перспективність раси Н.
Проведено досліди щодо підготовки пивних дріжджів до зброджування. Виявлено
найбільш впливові фактори та оптимальний режим обробки дріжджів перед бродінням.

