
Élesztők típusai, jellemzőik 

2013.12.07 
Bajkai Tibor 



Történelem 
Az élesztő az Indo-Európai nyelvben forrást, 
habot, buborékot jelentett. Az élesztők a 
valószínűleg legrégebben háziasított 
egysejtűek. Egyiptomi használatuk az ie. 
4000. évekre tehető.  
1680-ban a holland Anton von Leeuwenhoek 
figyelte meg először, de nem élő 
szervezeteknek gondolta őket, hanem gömb  
alakú képződményeknek. 1857-ben a francia 
mikrobiológus Louis Pasteur bizonyította 
először művében: "Mémoire sur la 
fermentation alcoolique„, hogy az alkoholos 
erjedést élő sejtek, nem kémiai katalizátorok 
végzik. Pasteur mutatta ki először, hogy a 
sörlébe juttatott oxigénnel a sejtnövekedés 
gyorsítható, és egyszerre a fermentáció 
lassítható. Ezt a megfigyelést később 
Pasteur hatásnak nevezték. 

A XVIII. század végére két élesztő törzset is azonosítottak: Saccharomyces cerevisiae 
(felső erjesztésű) és a Saccharomyces carlsbergensis (alsó erjesztésű). 
S. cerevisiae kapható volt Hollandiában kenyérsütési céllal 1780 óta, Németországban 
1800 körül krém formában. 1825-ben már el tudtál távolítani a felesleges vizet és 
blokkos formában is elérhető volt. Az Egyesült Államokban az évszázad végéig csak 
természetes úton fertőzték be a söröket. 



Élesztő, mint mikroorganizmus… 

 Gramm pozitív egysejtű eukarióta 
organizmus 

 Különös sajátossága, hogy képes aerob 
(oxigén jelenlétében) és anaerob (oxigén 
mentes) körülmények között is létezni 

 Mérete 7-10 mikron között van 
 Jól alkalmazkodik a környezetéhez, sokféle 

fermentációra képes 



Néhány fogalom… 

 Erjedés 
Valamilyen vegyület enzimatikus átalakítása. Pl. cukor 
bontása alkohollá és szén-dioxiddá 

 Erjesztőképesség (attenuation) 
A rendelkezésre álló cukrok mekkora hányadát képes 
leerjeszteni. 

 Kiülepedés (flocculation) 
Milyen gyorsan és milyen mértékben képesek a sejtek 
összetapadni és az edény aljára süllyedni. 

 Késleltetési idő (lag time) 
Az az idő, ami eltelik az élesztő hozzáadása és a 
buborékok megjelenése között. 

 Élesztő arány (pitching rate) 
Az az élesztő szám, amit hozzáadunk a sörléhez 
literenként 



Életciklus 
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Idő [óra] 

Sejtek száma [sejt/ml] 

 I       II                                  III                                              IV                                                                  

starter nélkül 

I. Adaptációs szakasz (lag phase) 
II. Gyorsuló növekedési szakasz - élesztőszaporodás elindulása 
III. Exponenciális növekedési szakasz - gyors élesztő szaporodás, minden 
2-3 órában duplázódás 

ajánlott mennyiség és állapot 



Élesztő fajták 

 Erjedés szerint 
◦ felső-, 
◦ alsó-, és 
◦ mix erjedésűek. 

 Felhasználás szerint 
◦ száraz 
◦ folyadék 
◦ élesztőkultúrák (pl. agar) 

   mindig érdemes startert készíteni 



Starter készítése… 

-3                     -2           -1               0 



Élesztő arány (Pich rate) 
Túl kevés élesztő hozzáadása: 
 Nagyobb mennyiségű élesztő a fermentáció végén 
 Magas diacetil szint 
 Magasabb szénláncú alkoholok keletkezése (kozmaolaj) 
 Több észter keletkezik 
 Párolgó kénvegyületek keletkezése 
 Magas FG 
 Beragadt fermentáció 
 Befertőződés nagyobb veszélye 

 
Túl sok élesztő hozzáadása 
 Nagyon kevés élesztő keletkezése 
 Nagyon gyors fermentáció 
 Vékony, testetlen sör 
 Autolízis (élesztős íz a bomlási melléktermékek miatt) 



Mennyiség becslés 

Az 50% kb. 1,2 milliárd 
sejt/ml-t jelent. 
Egy 1.064 (16 oP) ale-hez 
200ml 40%-os 23 liter 
sörléhez. 
Lágerhez kétszer ennyi 
kell. 

  
  
Élesztő típus 

 Konc. 
(millió/ml) 

 Térfogat 
  (ml) 

 Összes élesztő 
(milliárd) 

élesztőmennyiség 
19l-hez (millió/ml) 

 életképesség 
  (%) 

Száraz (5 g) 620 200 124 (1011)* 6.2 (4.96) 80% (0%)† 

Folyékony #1 71 50 3.6 (1-5)* 0.18 (0.045) 25% (0%) 

Folyékony #2 58 50 2.9 0.145 (0.029) 20% (5%) 
Starter (rázva) 60 (20)* 500 30 (10)* 1.5 (1.43) (0.5)* 95% (100%) 

Starter 
(levegőztetve) 

92 500 46 2.3 (2.25) 98% (100%) 

Starter (keverve) 180-360 500 90-180 4.5-9 (4.5) 100% (100%) 



Élesztő újrafelhasználás 
 Felülről  
◦ elsősorban ale-eknél 
◦ a fermentáció legalább a feléig jusson el 
◦ ezek a legfrissebb élesztő, legjobb eredmény 

 Fermentáló aljáról összegyűjtés 
◦ hosszú lágerezésnél, 
◦ nagy alkoholtartalomnál kevesebb siker, 
◦ de, nagy mennyiség gyűjthető 

 Üveg aljáról 
◦ itt is a frissesség a meghatározó 
◦ mindenképpen ellenőrizni kell az élesztők 

életképességét 



Élesztő mosás 
 Mind az élesztő elvételnél, mind a 

mosásnál, mind a felhasználásnál 
kínosan ügyelni a higiéniára 

 Praktikusan használhatók a 
laborüvegek 

 Ioncserélt vizet készítsünk elő, 
felforralva még jobb 

 Hűtőben 12-24 órán át hagyni 
ülepedni 

 Óvatosan leönteni a tetejét 
 Ioncserélt vízzel jó összerázni 
 Ülepíteni, leönteni, újra 2-3-szor 



Házi labor - élesztőbank 



Köszönöm a figyelmet! 
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