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Bemutatkozás



Bemutatkozás-jelmondataink
Elérhető

Friss

VáltozatosságMegéri

Magyar„A jó élesztő nem kiváltság, 
hanem jó lehetőség” 

(egy híres sörfőző)



Bemutatkozás
Ötlettől az elindulásig



Bemutatkozás-BME 
mint jelenlegi székhely



Bemutatkozás- A csapat

• Vidra Aladár: Biomérnök, termelésvezető

• Wirnhardt Ádám: Biomérnök, menedzsment

• Sepp Ákos: Gazdasági informatikus, IT és pénzügy

• Ivanov Anna: Grafikus művész, dizájn



Bemutatkozás

• 28 törzs

• 27 élesztő

• 1 Lactobacillus

• 100 ml- sejtszuszpenzió-

”over 100 billion cells” 

• 2000 ml- ”>2,5*10^9/ml”



Bemutatkozás-Termékek
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Szaporodás –
sebesség

(Gomba vs. Baci)

tg(gomba)=3-8 óra

tg(baci)=1-3 óra



Szaporodás-leállás

1. Elfogy a tápanyag (C,N, forrás)

2. Metabolizmus gátlás-toxikus anyag hatására

3. Termikus inaktivizálás (fagyás, denaturálódás)

4. Szférikus gátlás-> elfogy a hely

→Erre még nem volt precedens 



Szaporodás-
LAG fázis

A LAG fázis-
környezethez való 
adaptáció



Szaporodás- korlátok



Szaporodás -
hőmérsékletfüggés



Hőmérsékleti megfontolások- vagyis az 
enzimműködés hőoptimuma



Szaporodás - oxigénfüggés

• Fakultatív anaerob

• Adaptálódik az oxigéndús vagy oxigénhiányos környezethez

Aerob környezet:
• Aerob légzés
• Oxigén jelenlétében 

szaporodik
• ATP-t termel energiaként
• CO2+Víz a végtermék

Anaerob környezet:
• Anaerob erjedés
• Oxigén hiányában szaporodik
• Erjesztéssel termel energiát
• CO2+primer metabolit (alkohol, 

tejsav…)



Crab-tree effektus (aerob respiráció alatt)



Starterezési 
megfontolások

• Legyen C, N, O forrás!

• Legyen steril amennyire lehet!

• Kerüljük a kihabzást!

• Hőmérséklet optimumon 

tartsuk szaporodáshoz! (~30 fok)



Sterilitási megfontolások-A fertőzés mindenhol ott 
van

Fizikai sterilizálás→ hő

Kémiai sterilizálás →Cl, H2O2, alkohol

Biológiai sterilizálás →germicid UV



Élesztő mustra: Folyékony vs. por

Folyékony élesztő:

• Friss

• Nagyobb választék

• Jobb minőség!

• Starterezést igényelhet

• Többször felhasználható

• Kevesebb mellékíz

• Drága

• Rövid tárolási idő

Por élesztő:

• Alacsony választék

• Starterezést nem igényelhet

• Egyszer felhasználható

• Olcsó

• Hosszú tárolási idő



Köszönjük a 
figyelmet!
HIVATALOS BEMUTATÓ 2019. ÁPR.4. KEG 17:00-TÓL!


