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Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki analizy parametrów jakościowych brzeczek 
poddanych wstępnej klaryfi kacji z zastosowaniem karagenu. Celem przeprowadzonych 
badań było określenie wpływu stosowania karagenu na jakość brzeczki oraz przebieg pro-
cesu jej fermentacji. Karagen dodawano do wrzącej brzeczki słodowej w postaci wodnej 
zawiesiny w ilości 50, 100 i 200 mg·l–1. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, iż zasto-
sowanie karagenu do wstępnej klaryfi kacji w stężeniu 50 mg·l–1 zdecydowanie poprawia 
klarowność brzeczki piwnej o ekstrakcie 10%. Jednakże nie miało to istotnego wpływu 
na przebieg fermentacji. Zastosowanie karagenu spowodowało obniżenie barwy brzeczek 
z ok. 11 EBC, w przypadku brzeczki kontrolnej, do ok. 7,5–8,0 w brzeczkach klarowanych 
karagenem w ilości 50 i 100 mg·l–1.
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WSTĘP

Wyzwaniem współczesnego browarnictwa jest zapewnienie odpowiedniej stabilności 
koloidalnej piwa. W tym celu poszczególne zabiegi technologiczne ukierunkowane są na 
redukcję nadmiaru substancji o charakterze białkowo-garbnikowym, których obecność 
niekorzystnie wpływa na trwałość handlową gotowego produktu. Osiąga się to stosując 
substancje wspomagające usuwanie białek zmętnieniotwórczych (np. ziemia okrzem-
kowa, żel krzemionkowy) i polifenoli (np. PVPP – poliwinylopolipirolidon) [Siebert 
1999].
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Utrzymanie klarowności piwa w czasie przechowywania dłuższym niż 3 miesiące, 
przy stosowaniu tradycyjnych surowców i tradycyjnej technologii, jest praktycznie nie-
możliwe. Konieczne jest zatem stosowanie materiałów pomocniczych, jakimi są prepa-
raty stabilizacyjne [Antkiewicz i Tuszyński 1997]. Produkcja klarownego piwa wymaga 
doboru odpowiednich, dobrych jakościowo surowców do pozyskiwania brzeczki piwnej. 
W przypadku wykorzystania surowców gorszej jakości możliwe jest zastosowanie mate-
riałów pomocniczych, ułatwiających osiągnięcie zamierzonych celów technologicznych. 
Etapem technologicznym, podczas którego z powodzeniem można zastosować środki 
wspomagające uzyskanie klarownej brzeczki, jest jej gotowanie z chmielem. Stabilizato-
ry dodawane są do brzeczki w celu zwiększenia efektywności usuwania substancji biał-
kowych podczas późniejszych etapów przygotowania brzeczki nastawnej [Rehmanji i in. 
2005].

Do wstępnego klarowania brzeczki piwnej wykorzystuje się karagen. Jest to złożony 
węglowodan pochodzenia roślinnego. Surowiec do jego produkcji to chrząstnica kędzie-
rzawa, czyli mech irlandzki (Chondrus crispus) – gatunek glonu, występujący w strefie 
przybrzeżnej Oceanu Atlantyckiego, Spokojnego i Morza Północnego, w skład którego 
wchodzą przede wszystkim śluz, zwany karageniną, a także inne polisacharydy oraz nie-
wielkie ilości bromu i jodu [Rehmanji i in. 2002].

Karagen tworzą kopolimery soli sodowych, potasowych, magnezowych, wapnio-
wych, estrów siarczanowych kwaśnych oraz polisacharydów zbudowanych z cząsteczek 
D-galaktozy i 3,6-anhydro-D-galaktozy, połączonych wiązaniami β-1,3- i β-1,4-gliko-
zydowymi. Ze względu na ilość grup siarczanowych i ich umiejscowienie w łańcuchu 
polisacharydowym wyodrębnia się 5 typów karagenu, które różnią się strukturą i wła-
ściwościami żelującymi: (κ) kappa, (ι) jota, (λ) lambda, (μ) mi oraz (ν) ni, z których trzy 
pierwsze są najczęściej stosowane w praktyce przemysłowej. Karagen odznacza się dużą 
aktywnością biologiczną (zaliczany jest do grupy immunostymulatorów) ze względu na 
to, że jako preparat naturalny pochodzenia roślinnego stymuluje i pobudza system odpor-
nościowy organizmu. W przewodzie pokarmowym człowieka jest praktycznie niewchła-
niany. W żywności nie może być stosowany w dużych dawkach ze względu na działanie 
ograniczające przyswajanie składników mineralnych (np. potasu) i oddziaływanie prze-
czyszczające [Dale i in. 1995].

W roztworze wodnym karagen posiada, dzięki grupom siarczynowym znajdującym 
się w łańcuchu tego polisacharydu, ładunek ujemny. Miejsca obdarzone odpowiednim 
ładunkiem wchodzą w interakcje z białkami brzeczki, powodując ich wytrącenie. W tem-
peraturze powyżej 65°C karagen posiada nieuporządkowaną strukturę, a podczas chło-
dzenia brzeczki przechodzi w formę uporządkowaną, tworząc helisę, w wyniku czego 
przyciąga cząsteczki białka tworząc konglomeraty.

W technologii browarniczej zastosowanie karagenu pozwala na przyspieszenie natu-
ralnej sedymentacji cząstek białkowych znajdujących się w brzeczce. Po krótkim czasie 
ekspozycji, w trakcie gotowania w czasie 5–10 minut, nadaje on brzeczce nastawnej po-
żądaną klarowność [Rehmanji i in. 2005]. Karagen nie jest jednak dodawany do wrzącej 
brzeczki w celu uzyskania większego przełomu. Na etapie gotowania następuje jedynie 
równomierne rozprowadzenie całej dawki i jego rozpuszczenie w brzeczce. Efekt zwięk-
szonej klarowności uzyskuje się dopiero podczas chłodzenia brzeczki. Potencjalna po-
prawa efektu wytrącania osadów, związana z zastosowaniem karagenu, może prowadzić 
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do skrócenia czasu gotowania. Przyniosłoby to niewątpliwie dodatkowe efekty, jak np. 
zmniejszenie obciążenia termicznego brzeczki, a tym samym zmniejszenie ilości DMS 
[Salamon i in. 2011].

Celem pracy było określenie wpływu karagenu, stosowanego w różnych dawkach do 
wstępnego klarowania brzeczki, na przebieg procesu jej fermentacji i wybrane właściwo-
ści fizykochemiczne.

MATERIAŁY I METODY

W pracy określono dawkę karagenu, którą należy zastosować do uzyskania brzeczki 
słodowej o największym poziomie klarowności. Brzeczkę klarowaną oraz brzeczkę wy-
tworzoną bez dodatku karagenu (próbę kontrolną) poddano fermentacji. Oceniano prze-
bieg procesu i jego wydajność.

Brzeczkę laboratoryjną (tzw. kongresową) wytworzono metodą zacierania infuzyjne-
go [EBC-Analytica 2004]. Do jej przygotowania zastosowano słód typu pilzneńskiego 
(Pilzner Malt, Weyermann, Niemcy) w ilości 50 g, który rozdrobniono w młynku (typ: 
WŻ – 1, Polska) w czasie 3 sekund, a następnie mieszano z wodą (200 cm3) i zacierano. 
Po zakończeniu gotowania masę zacieru uzupełniono wodą do 450 g.

W realizowanych badaniach wykorzystano karagen GPI CARRACLEAR XS
(74-GPICARRXS/25, Promar, Polska), który dodano w postaci wodnej zawiesiny do go-
towanej brzeczki słodowej. 

Brzeczkę laboratoryjną (kongresową) poddano procesowi gotowania w czasie 30 mi-
nut. Na 10 minut przed końcem gotowania dodano 5 ml wodnej zawiesiny karagenu. 
Naważkę preparatu rozpuszczono w zimnej wodzie destylowanej, tak aby dodając 5 ml 
zawiesiny do 195 ml wrzącej brzeczki uzyskać odpowiednie stężenie karagenu (50, 100 
i 200 mg·l–1). Do próby kontrolnej dodano 5 ml wody destylowanej. Po zakończeniu 
procesu gotowania brzeczek, zawartość kolb uzupełniano wodą do uzyskania brzeczek 
o stężeniu ekstraktu wynoszącym 10°Blg, które następnie chłodzono.

Do przeprowadzenia fermentacji wykorzystano drożdże suszone Saccharomyces 
carlsbergensis (szczep: W34/70, Fermentis Division of Lesaffre, Polska). Przed do-
daniem do brzeczki sporządzono zawiesinę drożdży w soli fizjologicznej (0,7 g NaCl 
w 100 ml wody), o stężeniu biomasy 20 g·l–1. Zawiesinę drożdży dodawano następnie do 
kolb fermentacyjnych z zachowaniem warunków sterylnych, tak aby początkowe stęże-
nie biomasy w brzeczce wynosiło 1 g·l–1.

Próby fermentacyjne (poj. 200 ml) przeprowadzono w trzech powtórzeniach dla 
każdego z wariantów doświadczenia. Fermentację prowadzono przez 7 dni w szafie ter-
mostatycznej z wymuszonym obiegiem powietrza (Q-Cell 240, Polska) w temperaturze 
14°C.

Barwę brzeczki oznaczono zgodnie z Analytica EBC (metoda spektrofotometryczna 
nr 8.5, spektrofotometr Beckman DU 650), dokonując pomiaru absorbancji przy długości 
fali 430 nm. Oznaczano również zmętnienie brzeczek metodą nefelometryczną według 
Analytica EBC, nr 9.16 (spektrofotometr Beckman DU 650) przez pomiar absorbancji 
przy długości fali 560 nm. Wyniki wyrażono w jednostkach EBC.
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Na podstawie ubytku masy prób, ważonych co 24 godziny z dokładnością do 0,01 g, 
określono intensywność procesu fermentacji. Wyniki z trzech równoległych powtórzeń 
przedstawiono jako procentowe zmniejszenie masy medium fermentującego. Po zakoń-
czeniu fermentacji próby piwa poddano destylacji w celu określenia zawartości etanolu 
i ekstraktu rzeczywistego. Rzeczywisty stopień odfermentowania wyrażony w procen-
tach obliczono według wzoru:

Vr = 100 · (2,0665 · A) / (2,0665 · A + ER)

gdzie: Vr – rzeczywisty stopień odfermentowania [%],
 A – zawartość alkoholu [% wag.],
 ER – zawartość ekstraktu rzeczywistego [°Blg].

Metody statystyczne

Wyniki przeprowadzonych doświadczeń (3 powtórzenia) poddano interpretacji sta-
tystycznej. Wyznaczano wartości średnie i odchylenia standardowe, a istotność wpływu 
parametrów zmiennych (dodatek karagenu) na oznaczane parametry określano analizą 
wariancji ANOVA. Istotność różnic między średnimi weryfikowano testem Duncana 
(p < 0,05). Analizę statystyczną wykonano za pomocą programu Statistica 6.1. Litery 
umieszczone na słupkach danych wskazują homogenne grupy wyników.

WYNIKI I DYSKUSJA

Zasada działania karagenu polega na wspomaganiu osadzania substancji wytrąconych 
z roztworu brzeczki. Karagen dodaje się do kotła warzelnego w czasie gotowania, a po 
schłodzeniu, dzięki wiązaniu substancji o charakterze białkowym, następuje przyspieszo-
ne wydzielanie się tzw. zimnego osadu [Dale i in. 1995]. 

W pracy Dale’a i innych badano wpływ różnych dawek karagenu w zakresie
od 10 do 50 mg·l–1 na zmętnienie laboratoryjnych brzeczek słodowych wytworzonych 
[Dale 1996a]. Stwierdzono, że przy odpowiednim stężeniu jonów wapnia i potasu, zwięk-
szenie stężenia karagenu powoduje poprawę klarowności brzeczek. W niniejszej pracy 
sprawdzono, czy dodatek karagenu w ilościach od 50 do 200 mg·l–1 poprawia klarowność 
brzeczek. Porównano zmętnienie brzeczek, do których dodano 100 i 200 mg·l–1, ze zmęt-
nieniem brzeczki kontrolnej (bez dodatku karagenu) i brzeczki z dodatkiem 50 mg kara-
genu na litr. Zbadano tym samym zasadność stosowania dawek większych niż 50 mg·l–1. 
Stwierdzono, iż dodatek w ilości 50 mg·l–1 spowodował maksymalne sklarowanie brzecz-
ki przy minimalnej ilości wytrąconego osadu (rys. 1). Zgodnie z prawem Stokes’a, duże 
cząstki o większej gęstości osiadają szybciej niż małe o mniejszej gęstości, a w cieczy 
o małej gęstości i lepkości cząstki opadają szybciej [Kynch 1952].

Na rysunku 2 przedstawiono zmętnienie analizowanych brzeczek. Brzeczki przed go-
towaniem charakteryzowały się zmętnieniem na poziomie 75°EBC. Brzeczka słodowa 
(bez dodatku karagenu) wykazała po gotowaniu zmętnienie na poziomie ok. 35°EBC, 
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z kolei w przypadku zastosowania karagenu w najniższej dawce, brzeczka po gotowaniu 
charakteryzowała się zmętnieniem 10°EBC. Jak widać, sam proces warzenia spowodo-
wał obniżenie zmętnienia o około 55% (z 75 do 35°EBC), co związane jest z realizacją 
jednego z głównych celów gotowania, czyli z wytrącaniem związków o charakterze biał-
kowym [Fumi i in. 2009]. Wprawdzie największa część białek nie przedostaje się ze sło-
du do brzeczki i jest usuwana podczas procesu zacierania słodu (około 90%), jednak kla-
rowność brzeczki powoduje dopiero pozbycie się gorącego osadu utworzonego podczas 
gotowania [Lewis i Bamforth 2006]. Dawka karagenu w ilości 50 mg·l–1 spowodowała 

Rys. 1. Osad wytrącony w próbkach brzeczki po schłodzeniu [mg·l–1]
Fig. 1. Cold trub in wort after cooling [mg·l–1]
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Rys. 2. Zmętnienie brzeczki w zależności od stężenia karagenu
Fig. 2. Wort haze depending on the carrageenan concentration
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zmniejszenie poziomu zmętnienia brzeczek do wartości około 10°EBC. Dodatek karage-
nu w ilości 50 mg·l–1 pozwolił więc na uzyskanie zmętniania ponad 3-krotnie mniejszego 
niż w próbie kontrolnej bez karagenu.

Brzeczka wytworzona z dodatkiem karagenu w ilości 100 i 200 mg·l–1 wykazała 
zmętnienia niższe niż przed gotowaniem, jednak w tym przypadku powstała znaczna 
ilość osadu, a zmętnienie tych prób było wyższe niż próby brzeczki kontrolnej (rys. 3). 
Powstanie znacznej ilości osadu może skutkować także zwiększonymi stratami brzecz-
ki. Prawdopodobnie przy zbyt dużej dawce wystąpił brak całkowitego wytrącenia do-
danego polisacharydu. W konsekwencji zmętnienie pozostało na stosunkowo wysokim 
poziomie.

Ilość karagenu w brzeczce
The amount of added carrageenan in wort [mg·l–1] 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

0 50 100 200

B
ar

w
a 

br
ze

cz
ki

 –
 C

ol
ou

r o
f w

or
t [

E
B

C
]

a

b
b

c

Rys. 3. Barwa brzeczki w zależności od stężenia karagenu (n = 3, odch. stand. < 5%)
Fig. 3. Wort color depending on the carrageenan concentration (n = 3, standard deviation < 5%)

Skład chemiczny brzeczki piwnej jest zależny od jakości surowca i przebiegu pro-
cesów technologicznych w warzelni browaru. Zróżnicowane pH [Leather i in. 1995] 
i stężenie wybranych jonów metali [Dale i in. 1996b] determinują efektywność działania 
karagenu, stąd jego dawkę dobiera się indywidualnie do określonego typu piwa, produko-
wanego w specyficznych warunkach. Z danych literaturowych wynika, że optymalizacja 
dawki (wybór najkorzystniejszego dozowania) powinna uwzględniać dwa aspekty: dużą 
klarowność brzeczki, przy jednocześnie jak najmniejszej objętości wytwarzanego osadu 
[Ward 2009]. Przedstawione wyniki wskazują, że dawkowanie karagenu w stężeniach 
powyżej 50 mg·l–1  jest bezzasadne przy produkcji piwa z brzeczki słodowej niskostężo-
nej (ok. 10°Blg).

Barwa jest parametrem jakościowym piwa, odgrywającym dużą rolę w kształtowa-
niu preferencji konsumenckich, będącym bezpośrednio zależnym od obecności i stężenia 
substancji białkowych. Po gotowaniu brzeczek z udziałem karagenu stwierdzono, że ich 
barwa była istotnie jaśniejsza w porównaniu do barwy próby kontrolnej (rys. 3). Warto 
nadmienić, że dawka karagenu nie miała istotnego wpływu na barwę piwa (próby 50, 100 
i 200 mg/L nie różniły się istotnie pod względem barwy). Rozjaśnienie barwy brzeczki 
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jest relatywnie łatwe do skorygowania, używając stosowanych powszechnie słodów bar-
wiących. Warto wspomnieć, że potencjał redukcyjny słodów barwiących zwiększa się 
wraz ze wzrostem intensywności barwy, więc ich dawkowanie powinno być precyzyjnie 
dostosowane do wymagań w zakresie planowanej barwy [Kunz i in. 2013].

Zgodnie z założeniami pracy, uzyskane brzeczki (kontrolną i klarowaną karagenem 
w ilości 50 mg·l–1) poddano fermentacji w celu określenia wpływu klarowania na fermen-
tację. Na podstawie pomiaru ubytku masy brzeczki w kolbach fermentacyjnych oceniono 
przebieg procesu fermentacji etanolowej. Dla analizowanych przypadków stwierdzono, 
iż ubytek masy brzeczek nie różnił się istotnie między poszczególnymi próbami (rys. 4).
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Rys. 4. Ubytek masy medium fermentacyjnego podczas fermentacji brzeczki kontrolnej i brzecz-
ki poddanej wstępnemu klarowaniu karagenem

Fig. 4. Fermentation rate of wort: reference and clarifi ed sample (with the use of carrageenan)

Fermentacja próby klarowanej karagenem przebiegła podobnie do fermentacji próby 
kontrolnej. W obu przypadkach masa prób obniżała się do 168 godziny procesu, osiągając 
ten sam stopień odfermentowania (ok. 72%). W opisie patentowym [Talley 2000] stwier-
dzono, że dodatek karagenu przyspiesza fermentację. Rehmanji i inni [2002] wykazali, 
iż stabilizacja za pomocą karagenu skraca całkowity czas procesu fermentacji (o ok. 3 h). 
Nie udało się potwierdzić takiej zależności w prezentowanej pracy – możliwe, że czę-
stość pomiaru masy kolb fermentacyjnych (co 24 godziny) była zbyt mała, aby wykazać 
tak subtelne różnice. Ponadto należy pamiętać, że rolą karagenu nie jest zwiększenie 
ilości wytrąconych białek, a jedynie wspomaganie tworzenia kłaczków i w konsekwencji 
ułatwienie ich usuwania [Ward 2009]. Można się więc spodziewać, że ilość dostępnych 
w brzeczce związków o charakterze białkowym, wykorzystywanych przez drożdże, nie 
uległa znaczącej zmianie, a tym samym nie został zakłócony przyrost ich biomasy. Z tego 
względu brak istotnych różnic w przebiegu fermentacji między próbami klarowanymi 
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karagenem i kontrolnymi wydaje się uzasadniony. Skrócenie fermentacji opisane w pracy 
Rehmanjiego i innych [2002] spowodowane było zastosowaniem karagenu z domieszką 
mikrocząstek PVPP, które według autorów skutkowało absorpcją związków ograniczają-
cych wzrost drożdży.
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Rys. 5. Stopień odfermentowania piwa uzyskanego z dodatkiem karagenu i piwa kontrolnego
Fig. 5. Attenuation of wort: reference and the wort clarifi ed with carrageenan

Miarą zmian zawartości ekstraktu podczas fermentacji jest stopień odfermentowa-
nia brzeczki, który określa, jaki procent ekstraktu uległ przemianie w alkohol i dwutle-
nek węgla. Odfermentowanie ekstraktu nie przebiega równomiernie, lecz jest uzależ-
nione od intensywności samego procesu fermentacji w poszczególnych jego etapach. 
Powszechnie uznaje się, że dla piw jasnych dolnej fermentacji rzeczywisty końcowy 
stopień odfermentowania powinien wynosić powyżej 65% [Kunze 2010]. Na rysunku 5 
przedstawiono wartości stopnia odfermentowania brzeczek, do których został dodany 
karagen i bez dodatku (brzeczka kontrolna). Stopień odfermentowania brzeczki wstęp-
nie klarowanej karagenem nie różnił się istotnie od stopnia odfermentowania brzeczki 
kontrolnej.

WNIOSKI

1. Zastosowanie karagenu w stężeniu 50 mg·l–1 do wstępnej klaryfikacji brzeczki 
niskostężonej zwiększa jej klarowność, nie wpływając istotnie na przebieg fermentacji 
i stopień odfermentowania.

2. Stężenie karagenu w ilości powyżej 50 mg·l–1 zwiększa zmętnienie brzeczki słodo-
wej, w porównaniu do brzeczki kontrolnej (bez dodatku karagenu).

3. Zastosowanie karagenu (w zakresie 50–200 mg·l–1) do klarowania brzeczki piwnej 
powoduje obniżenie jej barwy w stosunku do brzeczki produkowanej bez dodatku kara-
genu.
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TECHNOLOGICAL AND QUALITY ASPECTS OF BREWERS WORT 

CLARIFICATION WITH THE USE OF CARRAGEENAN

Summary. Colloidal stability of beer is one of the key factors ensuring a good visual im-
pact of the product on the customers. Traditionally, it used to be achieved by a long period 
of maintaining beer at low temperature, in the process called lagering. Nowadays there 
is a rising interest in application of various types of auxiliary materials to ensure the col-
loidal stability of beer. Carrageenan is a type of linear polysaccharide extracted from red 
seaweeds. It is used as an auxiliary material used to facilitate clarifi cation of wort at the 
stage of brew house operations. In the study we analyzed the quality parameters of wort 
and beer, after applying the clarifi cation with the use of carrageenan. The aim of the work 
was to determine the effects of carrageenan added in various amounts, on the wort quality, 
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course of the fermentation process and some physico-chemical parameters of the product. 
Carrageenan was added to the wort during boiling, in the form of an aqueous suspension, in 
order to allow for an equal distribution of the polysaccharide within the volume of the wort. 
It was added to reach the amount of 50,100 and 200 mg·l–1. We found that the use of car-
rageenan in a concentration of 50 mg·l–1 was the most appropriate for clarifi cation of wort, 
in terms of the clarity and the amount of trub created. The haze of wort clarifi ed with car-
rageenan (50 mg·l–1) was more than three times lower than in the reference sample (10 EBC 
haze units as compared with ca. 34 EBC). At the same time the amount of trub created was 
the lowest at this dose of carrageenan. Higher amount of carrageenan caused an exces-
sive creation of the trub, which in consequence may lead to severe losses during industrial 
wort production. The application of carrageenan caused a decrease of wort colour, giving 
a 7.5–8.0 EBC (in case of 50 and 100 mg·l–1), as compared with ca. 11 EBC in the reference 
wort. No signifi cant impact on the course of fermentation was noted. The attenuation of 
wort clarifi ed with carrageenan was the same as the reference wort, around 72%.

Key words: carrageenan, wort, wort clarifi cation, beer
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