
Wydajność cukru, glukozy i ekstraktu słodowego.
Cukier – podstawowy i najtańszy dodatek używany przy produkcji piwa z gotowych zestawów surowców firmy ‘Coopers’. 
Nadaje się przede wszystkim do przeprowadzenia pierwszej fermentacji brzeczki w pojemniku fermentacyjnym.
Dodając odpowiednią ilość cukru do brzeczki uzyskać można zadowalające stężenie alkoholu (obliczenia przedstawione 
dla końcowej objętości 23l brzeczki w pojemniku fermentacyjnym).

Ilość cukru Stężenie alkoholu w %
więcej niż 1000g  powyżej 5,2% nie zalecane

1000g 5,2 %
750g 4,6%
500g 4,0%
250g 3,4%

mniej niż 250g do 3,4% nie zalecane

Należy również pamiętać, że w czasie butelkowania do każdej butelki o pojemności 0,5 litra trzeba dodać około 4g 
cukru, z którego w czasie procesu fermentacji oprócz  gazu w piwie (CO2) wytworzy się alkohol. Ilość alkoholu jaką 
uzyskamy z 4g cukru to 2,4g co podniesie stężenie alkoholu w gotowym piwie o jakieś 0,48%. Jak łatwo policzyć 
dodając 1000g przed pierwszą fermentacją i 4g na 0,5l przy butelkowaniu otrzymamy piwo o stężeniu alkoholu ok. 5,6%.

Glukoza – dextrose – doskonały zamiennik cukru białego. Glukoza jest cukrem gronowym z grupy cukrów prostych. Jej 
stosowanie zamiast cukru białego w czasie pierwszej fermentacji piwa (w pojemniku fermentacyjnym), przyspiesza ten 
proces, a co najważniejsze glukoza odfermentowuje się w całości. Stosowanie glukozy przy pierwszej, jak i przy drugiej 
(cichej fermentacji w butelkach) znacznie poprawia smak piwa. Dzięki temu piwo będzie miało łagodniejszy i bardziej 
zharmonizowany smak, bez ostrego, jabłkowego posmaku, który może wystąpić przy stosowaniu tradycyjnego białego 
cukru. Dodatek glukozy zalecany jest przy produkcji wszystkich rodzajów piw.

Ilość glukozy Stężenie alkoholu w %
więcej niż 1000g  powyżej 5,0% nie zalecane

1000g 5,0 %
750g 4,5%
500g 4,0%
250g 3,5%

mniej niż 250g do 3,5% nie zalecane

Tak jak w przypadku cukru białego, dodatek 4g glukozy na każde 0,5l młodego piwa przed butelkowaniem poza 
nasyceniem piwa dwutlenkiem węgla zwiększy również zawartość alkoholu o około 0,48%. 

Suchy ekstrakt słodu jęczmiennego – drymalt – najbardziej ceniony dodatek do produkcji piwa domowego. W 
przypadku piw warzonych wyłącznie z wody, słodu, chmielu i drożdży (bez użycia np. cukru lub glukozy) zapewnia 100-
procentowy, naturalny charakter każdego piwa wg niemieckiego Prawa Czystości Reinheitsgebot ! Z uwagi na wysoką 
cenę wykorzystywany głównie do przeprowadzenia fermentacji cichej (w butelkach). Do przeprowadzenia pierwszej 
fermentacji zaleca się stosowanie ekstraktu słodu łącznie z glukozą , szczególnie przy produkcji piw z serii dla 
zaawansowanych Brewmaster Selection (Pilsner, IPA, Irish Stout, Wheat Beer).

Ilość ekstraktu słodu Ilość glukozy Stężenie alkoholu w %
500g 500g 5,0%

zalecane 500g 300g 4,5% zalecane
500g 100g 4,0%
300g 250g 4,0%
300g 50g 3,5%

Ddodatek 4g suchego ekstraktu słodu na każde 0,5l młodego piwa przed butelkowaniem poza nasyceniem piwa 
dwutlenkiem węgla zwiększy również zawartość alkoholu o około 0,38% oraz wzmocni pianę.
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