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Wprowadzenie
• Piwowarstwo jest wysoce konkurencyjnym, 

konsolidującym się globalnym przemysłem. 
Prognozy w 2010: 5 największych browarów wyprodukuje 
50% piwa na świecie 

• Pomimo że słód jest głównym składnikiem warzenia, jest 
wiele innych surowców/składników które mogą być 
stosowane jako dodatki. 
Do tych należą: kukurydza, ryż, pszenica i jęczmień.

• Jakość produktu jest kluczowa a wybór użycia dodatków
nie jest oparty wyłącznie na kryteriach ekonomicznych.
Również powtarzalność, smak i zapach, piana są częścią
podejmowanych decyzji.

• Właściwości jęczmienia są zbliżone do słodu przy cenie około  
połowę niższą.



Skład wybranych surowców niesłodowanych

Rodzaj 

surowca

Skrobia Białko Lipidy β-D-glukany Pentozany

[% s.m.] [% s.m.] [% s.m.] [% s.m.] [% s.m.]

Jęczmień 65 10,0 3,5 3,5 ÷ 4,5 4,0

Pszenica 64 11,0 3,0 0,2 ÷ 0,5 7,0

Kukurydza 70 11,0 5,0 0,1 ÷ 0,5 -

Ryż 78 10,0 3,5 0,1 ÷ 0,2 -



Brewers CompassTM : 
Innowacja DSM dla piwowarstwa

Zastosowanie: 30% do 100% jęczmienia & 
jęczmień/słód + kompozycja dodatków 

• Łatwy w użyciu płynny pojedyńczy kompleks enzymów
uzupełnienie enzymów obecnych w jęczmieniu

• Zapewnia szybkie cukrowanie, wysoką wydajność i dobrą fermentowalność
zoptymalizowanie składu α-amylazy i proteazy 

• Dobra wydajność warzelni i zwiększenie jej produktywności
bogata mieszanina proteazy, β-glukanazy, arabinoksylanazy i hemicellulazy
posiadających średnią i wysoką termostabilność roboczą, działającą podczas 
zacierania i filtracji zacieru

• Do użycia z 30-100% jęczmienia niesłodowanego
Kompatybilny z jęczmieniem + słodem + mieszaniną dodatków

• Solidne i przemysłowo sprawdzona idea
rozwijana i testowana z i w browarach, rezultatem czego jest
>14 letnie doświadczenie w stosowaniu enzymów do warzenia z jęczmieniem

• Produkt zawiera wyłącznie naturalne enzymy produkowane 
przez mikroorganizmy klasycznego pochodzenia

• Preparat jest dodatkiem procesowym, nie wymaga 
informowania na etykiecie



Jęczmień w browarnictwie z Brewers CompassTM: 
znaczne oszczędności i elastyczność

1. Oferuje oszczędności w produkcji piw wysokiej jakości z różnymi 
udziałami jęczmienia niesłodowanego

Konkurencyjną zaletą jest zamienienie części słodu na jęczmień w 
produkowanych piwach (np. indywidualna etykieta i segment wartości) 

2. Oferuje elastyczność w segmentowaniu i  pozycjonowaniu portfolio

Pozwala powiększyć i segmentować porfolio piw przez rozwijanie piw  o 
wysokiej jakości produkowanych z wyższym udziałem jęczmienia w 
zasypie (np. lokalne marki premium).
Umożliwia stosowanie wyżej % piw jęczmiennych jako baza do 
innowacyjnych produktów: 

Piwa smakowe
Piwa mieszane z sokami owocowymi
Zdrowe bezalkoholowe napoje na bazie zbożowej z dodatkami 
funkcjonalymi (np. witaminy, minerały i antyoksydanty)

3. Oferuje piwowarom ekologiczne rozwiązanie
Całkowite zastąpienie słodu przez jęczmień 
standardowo zaoszczędza emisję 60 kg CO2/t jęczmienia
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Zalety stosowania jęczmienia jako surowca

Ekonomiczne:około połowa ceny słodu jęczmiennego

Rolnicze: rośnie w wielu rejonach geograficznych
dobra wydajność
dobra odporność na choroby

Biochemiczne: zbliżone do słodu, doskonałe źródło
Węglowodanów
Azotu
Witamin
Minerałów
Skadników organoleptycznych

Ekologiczne: redukcja emisji dwutlenku węgla
> 60 kg CO2/T jęczmienia* 

*gdy jęczmień w 100% zastępuje słód jako jedyny surowiec zbożowy



Słód kontra jęczmień

Różnice w charakterystyce fizyko-chemicznej

Aktywność
enzymatyczna

Rozluźnienie
Wilgotność

SŁÓD 

α- Amylaza 

β- Amylaza 
Graniczna dekstrynaza

Peptydaza

Endo-proteaza

β- glukanaza

Dobre 
3-4%

JĘCZMIEŃ

β- Amylaza 

Peptydaza

Słabe
12-14% 

Optymalizacja fizycznych i biochemicznych aspektów zaleca się w 
zależności od poziomu udziału jęczmienia niesłodowanego



Jęczmień: zalecane ustawienia śrutowania
Zalecane ustawienia walców

Wyposażenie 
śrutownika

2 walce + kond. 

4 walce

6 walców

1 para 

0.3 – 0.4 

1.0 – 1.2 

1.3 – 1.1 

2 para 

-

0.3 – 0.4 

0.9 – 0.8 

3 para 

-

-

0.5 – 0.4 

Przemysłowe typowe wyniki śrutowania (6 walcowy młyn) 
SKŁAD ZASYPU 100% JĘCZMIEŃ

Tempo śrutowania jest obniżone (typowo 20-25%) 

Energia na śrutowanie zwiększona (zależne od typu młyna) 
Mechaniczne zużycie walców jest większe

ROZMIAR SITA (mm)

1.250

1.000 

UDZIAŁ MASOWY (%)

55

15

Wyposażenie 
śrutownika

0.500 

0.250 

15

5

0.125 

<0.125 

5

5



Warzenie z jęczmieniem i Brewers Compass

Profil zacierania może być zmieniony
zależenie od wyposażenia browaru i potrzeb
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Czas (minuty) 

Przerwa w 48°C w celu zapewnienia właściwej proteolizy
Przerwa w 65°C dla optymalnej aktywności endogenicznej β-amylazy + α-amylazy 
Przerwa w 72°C do osiągnięcia negatywnego testu jodowego
Użycie maksymalnego dostępnego czasu na Warzelni -> 
optymalny wynik ekonomiczny
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Warzenie z jęczmieniem i Brewers
CompassTM

Dose rate recommendationsJęczmień (%) Słód (%) Dozowanie (kg/tonę 
zasypu) 

100 

80 

0 

20 

2.0 - 4.0 

1.3 – 3.0 

60 40 0.5 – 1.0 

40 

30 

60 

70 

0.3 – 0.6 

0.2 – 0.4 

•Brewers CompassTM jest kompozycją naturalnych aktywności enzymatycznych,
uzupełniających i współpracujących synergicznie z enzymami jęczmienia

•Brewers CompassTM dodawany jest na początku zacierania
• Całkowity czas zacierania może być zmniejszony przez wyższy udział 

procentowy słodu w zasypie
• Wielkość dawki zależy od dostępnego czasu zacierania, jakości surowców (słód

i jęczmień) i zakładanej ekonomiki procesu
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Brewers CompassTM: wyniki przemysłowe

•Otrzymane wyniki osiągnięto w skali produkcyjnej
•Tanki fermentacyjne 2000 hl
•Skład zasypu = 100% jęczmień
•Wyniki służą jako przykłady doświadczeń DSM w warzeniu piwa z 

zastosowaniem jęczmienia niesłodowanego



Brewers CompassTM: wyniki przemysłowe

Rozkład wielkości rozdrobnienia (PSD) po mieleniu na młynie młotkowym



Brewers CompassTM: wyniki przemysłowe

Profil   zacierania 

W tym przypadku zastosowano 175 minutowy schemat zacierania 
(2 kadzie zacierne dostarczają zacier na jeden filtr zacierny, 
tzn. nieprzerwana praca w dostępnym czasie). 

Czas zacierania może być zmieniony zależnie od 
wymagań Warzelni



Brewers CompassTM: wyniki przemysłowe

Filtracja zacieru – dobra filtracyjność zacieru

Wyniki filtracji zacieru (Meura 2001) 

Krok

Napełnianie 

1 sprężanie

Filtracja, ługowanie

2 sprężanie 

Opróżnianie 

Rozprężanie 

Zrzut  wysłodzin 

SUMA  

Czas (minuty) 

21 

5 

57 

5 

3 

4 

17 

112 

• Dwie godziny zajęcia urządzenia (pusty-pusty) przy pracy 
filtra zaciernego bez-przerw



Brewers CompassTM: wyniki przemysłowe

Analiza brzeczki – dobra fermentowalność

Profil cukrowy Skład brzeczki (12 ºP) 

Glukoza 8% Cecha Wynik 

Maltoza 61% β- glukan (PPM) 20 –40 

Maltotrioza 16% Lepkość (mPa s) 1.3 – 1.5 

Dekstryny DP4 15% FAN (PPM) 130 - 150 

• Brewers CompassTM wielkość dawki: 2.75 kg/t jęczmienia
• Rezultatem jest brzeczka bogata w maltozę
• Niski poziom β-glukanu skutkuje efektywną filtracją zacieru i piwa
• Zawartość FAN wystarczający dla piw o standardowym odfermetowaniu
• Do piw wysoko-odefermentowywanych można zastosować odżywkę

drożdżową (ekstrakt drożdżowy) i amyloglukozydazę



Brewers CompassTM: wyniki przemysłowe

Szybka fermentacja i redukcja dwuacetylu

• Zakładane odfermentowanie osiągnięto w 112 h (2000 hl piwa 
fermentującego) 

• Czas do <50 PPB dwuacetylu: 135 godzin



Brewers CompassTM: wyniki przemysłowe

Bezproblemowa filtracja piwa

• Próba 2000 hl 100% na jęczmieniu, filtracja 350 hl/h 
• Zapełnianie filtra i wzrost różnicy ciśnień podobne jak w piwach w 

100% ze słodu



Brewers CompassTM : analiza piwa

Świeżość i szybkość starzenia się piwa produkowanego w 100% z jęczmienia 
przy użyciu Brewers CompassTM poddano do chemicznej i organoleptycznej 
analizy w: 

International Centre for Brewing and Distilling
Heriot Watt University

pod przewodnictwaem Prof. Dr. Paul Hughes 



Brewers CompassTM: 
analiza fizykochemiczna piwa 

Wyniki ICBD                                       Wyniki ICBD

Parametr Wynik Związki lotne piwa Wynik 

< 0.1 

3,4 

6,5 

1,2 

4,1 

1,1 
57 

16 17 
21 

Goryczka (BU) 
Diacetyl (µg/l) 
CO2 (g/l) 

Ethyl acetate (mg/l) 
Isoamyl acetate (mg/l) 
Ethyl hexanoate (mg/l) 

< 0.1 0,7 Ethyl octanoate (mg/l) 
2-Methylpropanol (mg/l) 
2 and 3-Methylbutanol (mg/l) 

Zmętnienie (20°C) 90° (EBC) 
Zmętnienie (0°C) 90° (EBC) 
Barwa (EBC) 

620 Całkowity azot rozp. (mg/l) 
185 Polifenole (mg/l) 

Pienistość (NIBEM, s) 
DMS (µg/l) 

Wnioski: 
Dobra pienistość 
Wszystkie parametry na standardowym poziomie

274 
27 



Dobra stabilność 
organoleptyczna 
z
Brewers Compass
(100% jęczmień) 

Niskie poziomy
aldehydów po
forsowaniu przez
28 dni w 30°C

*Meilgaard (1981) 
tezy pracy 

doktonackiej

„Zapach piwa" 

Technical University of 
Denmark

Meilgaard* 

Analyte (units) Fresh Aged* Typical Treshld 

- SO2 (mg/l) 6,0 2,4 0.2 - 20 25,0 

- Diacetyl (µg/l) 21 73 10 - 400 70 - 150 

- Acetaldehyde (mg/l) 3,1 3,6 2 - 20 25 

- DMS (µg/l) 27 24 10 - 200 33 

- E-2-Nonenal (ng/l) 40 280 10 - 2000 110 

- Nonenal potential (ng/l) 360 375 200 - 2000 na 

- Methional (µg/l) 1,2 3,5 <50 250, 40 

- 2-Methylpropanal (µg/l) 3,2 15,1 20 - 500 1000 

- 2-Methylbutanal (µg/l) 1,9 4,4 10 - 300 1250 

- 3-Methylbutanal (µg/l) 5,7 8,9 10 - 300 600 

- Phenylacetaldehyde (µg/l) 5,6 17,1 5 1600 

- Furfural (mg/l) 0,07 0,35 0.01 - 1 150 

- 5-Hydr.met.lfurfural (mg/l) 0,52 1,85 0.1 - 20 1000 

- Ethyl nicotinate (µg/l) 81,0 310 1400 2000 

- Benzaldehyde (mg/l) 1,2 1,1 3 - 50 2000 

- Ethyl acetate (mg/l) 16 17 8 - 42 30, 21 

- Isoamyl acetate (mg/l) 1,2 1,2 0.6 - 4 1.2, 0.6 

- Ethyl hexanoate (mg/l) < 0.1 < 0.1 0.1 - 0.5 0.21 

- Ethyl octanoate (mg/l) < 0.1 < 0.1 0.1 - 1.5 0.9 , 0.4 

- 2-Methylpropanol (mg/l) 3,4 3,4 5 - 20 100 - 200 

Wyniki IMCD Piwo



Brewers Compass: profil zapachowy piwa

• Główne cechy smaku odpowiadają standartom dla tego typu piwa
• Małe różnice pomiędzy świeżym i forsowanym piwem 

wskazują na dobrą stabilność organoleptyczną



Wnioski z produkcji 2000 hl
(100% jęczmień) 

Z Brewers CompassTM :

• Profil zacierania był optymlizowany do czasu dostępnego na warzelni
• Brzeczka bogata w cukry fermentujące, ma dobry poziom FAN oraz niską

zawartość β-glukanu
• Doskonałe tempo filtracji zacieu (<2 godzin pusty-pusty)
• Efektywność fermentacji porównywalna do piw słodowych (czas do

osiągnięcia RDF 112 h, czas do redukcji dwuacetylu: 135 h)
• Standardowe właściwości fizochemiczne
• Dobra pienistość i stabilność organoleptyczna



Zmętnienia piwa

• (Mikro) Biologiczne:
- drożdże, 
- bakterie, 
- obumarłe komórki

• Nie Biologiczne:

Nieorganiczne:
- dodatki filtracyjne, 
- szczawiany

Organiczne:
- białka,
- skrobia,
- polisacharydy,
- itp.

Koloidalne zimne zmętnienia



Zmętnienia piwa

• Zmętnienia związane z białkiem:
- struktury mikroskopowe

łupiny, ścianki, nitki zapadniętych 

pęcherzyków piany pochodzących z 

pienienia się lub mieszania.

Zazwyczaj zawierają także 

węglowodany.

- Koloidalne (zimne) zmętnienia

kompleksy białkowo-polifenolowe



Zmętnienia piwa

• Zmętnienia związane z węglowodanami:

- skrobia

- β glukany

- drożdżowego pochodzenia mannany / mannanoproteiny

powstałe np. w związku z uszkodzeniem ścian komórkowych drożdży

- glikogen pochodzenia drożdżowego

w zależności od szczepu i procesu, komórki mogą uwalniać glikogen w czasie fermentacji



Zmętnienia piwa

Przykładowe obrazy substancji powodujących zmętnienie:

A – proteiny z Eozyną      .

B- skrobia z jodyną         .

C- łupinki lub zamknięte .

pęcherzyki piany        .

D- kryształy szczawianów



Brewers Compass a eko-rozwój

Czym jest Ocena Cyklu Życia (LCA) ?

• Identyfikuje materiał, energię i wpływ ścieków związanych z produktem

w całym jego cyklu życia określając wpływ na środowisko i potencjalną

poprawę



Cel - analiza LCA
Parametry: 

• Stosowanie Brewers Compass razem z
niesłodowanym jęczmieniem

• Stosowanie Brewers Clarex
dla stabilizacji koloidalnej którego użycie

pozwala na modyfikację warunków
dojrzewania



Podsumowanie metodologii
LCA
• 2 metody użyte do analizy standardowej: 

� IPCC GWP 100a 
� Eco-indicator 99 

• SimaPro software stosowany do analizy LCA, 
• EcoInvent bazadanych użyta jako referencja

• Metody określające wprowadzenie surowców niesłodowanych (i ich procesów

produkcji), źródła energii, emisje, ścieki i produkty uboczne

• IPCC GWP 100a prezentacja danych



LCA sprawdzono dla 4 przypadków

• Piwo produkowane w100 % ze słodu, stabilizacja 
kombinacją żelu krzemionkowego i 
nie-regenerowalnego PVPP

• Piwo produkowane w100 % ze słodu, stabilizacja 
Brewers Clarex umożliwiającym modyfikację czasu 
dojrzewania i jego temperaturę

• Piwo produkowane w 100 % z jęczmienia z 
Brewers Compass, stabilizacja kombinacją żelu 
krzemionkowego i nie-regenerowalnego PVPP 

• Piwo produkowane w 100 % z jęczmienia z
Brewers Compass, stabilizacja Brewers Clarex
umożliwiającym modyfikację czasu dojrzewania i jego
temperaturę



Porównanie metod piwowarskich

jęczmień
kiełkowanie suszenienamaczanie

Zacieranie surowca słodowego

zacieranie

brzeczka

śrutowanie FV BBT 
Filtracja 
zacieru

lubPSEP 
SHG 

+PVPP 

lubPSEP 

śrutowanie

zacierania surowca jęczmiennego

zacieranie

Enzymy 
Complex

SHG 

+PVPP 

Filtracja 
zacieru

brzeczka

FV BBT 
jęczmień

Brak słodowania



Słód, 16 kg  

10 kg CO2 eq. 

Podsumowanie danych LCA, 100 % słód, 
stabilizacja SHG + PVPP 

Piwo 1 Hl
17.9 kg CO2 eq. 

Brzeczka 79.2 kg 

5.0 kg CO2 eq. 

Stabilizator piwa 
SHG + PVPP 

0.16 kg CO2 eq. 

Elektryczność 27.7 MJ 

5.2 kg CO2 eq. 

Ciepło 86.1 MJ 

6.1 kg CO2 eq. 

drożdże, COD, etc 

1.4 kg CO2 eq. 

-0.4 kg CO2 eq. 

Zacieranie 56 kg 

10.7 kg CO2 eq. 

Śruta 16 kg 

10.4 kg CO2 eq. 

Jęczmień 18.9 kg 

6.5 kg CO2 eq. 

Elektryczność 7.4 MJ 

1.4 kg CO2 eq. 

Ciepło 34.4 MJ 

2.44 kg CO2 eq. 

1.24 kg CO2 eq. 

-5.7 kg CO2 eq. 

feed 13.7 kg -
6.1 kg CO2 eq. 

0.116 kg CO2 eq. 

Jęczmień Stabilizator piwa Energia CiepłoInne

piwo, 1 Hl

17.9 kg CO2 eq. 



Podsumowanie danych LCA, 100 % słód, 
stabilizacja Brewers Clarex

-0.4 kg CO2 eq. 
1.24 kg CO2 eq. Elektryczność 7.4 MJ 

1.4 kg CO2 eq. 

Ciepło 34.4 MJ 

2.44 kg CO2 eq. 

drożdże, COD, etc 

1.4 kg CO2 eq. 

-5.7 kg CO2 eq. 

feed 13.7 kg -

6.1 kg CO2 eq. 

Stabilizator piwa 
Brewers Clarex

0.013 kg CO2 eq. 

0.116 kg CO2 eq. śruta, 16 kg 

10.4 kg CO2 eq. 

elektryczność 22.9 MJ 

4.3 kg CO2 eq. 

Zużycie energii elektr. 
niższe dla PSEP w 
porównaniu do SHG + 
PVPP 

Jęczmień 18.9 kg 

6.5 kg CO2 eq. 

słód, 16 kg 

10 kg CO2 eq. 

piwo, 1 Hl

16.8 kg CO2 eq. 

Brzeczka 79.2 kg 

5.0 kg CO2 eq. 

zacier, 56 kg 

10.7 kg CO2 eq. 

Ciepło 86.1 MJ 
6.1 kg CO2 eq. 

Jęczmień Stabilizator piwa Energia Ciepłoinne



Podsumowanie danych LCA, 100 % jęczmień z 
Brewers Compass, stabilizacja SHG + PVPP 

drożdże, COD, etc 

1.4 kg CO2 eq. 

piwo, 1 Hl

14.3 kg CO2 eq. 

brzeczka, 79.2 kg 

1.4 kg CO2 eq. 

zacier, 56 kg 

7.1 kg CO2 eq. 

śruta, 17.6 kg 

6.6 kg CO2 eq. 

X

Stabilizator piwa 
SHG + PVPP 

0.16 kg CO2 eq. 

Elektryczność 27.7 MJ 

5.2 kg CO2 eq. 

Elektryczność 1.07 MJ 

0.179 kg CO2 eq. 

Ciepło 86.1 MJ 

6.1 kg CO2 eq. 

Kompleks enzymów 
0.05 kg 

0.3 kg CO2 eq. 

feed 13.7 kg -

6.1 kg CO2 eq. 

0.116 kg CO2 eq. 

Jęczmień 17.6 kg 

6.2 kg CO2 eq. 

Jęczmień Stabilizator piwa Energia CiepłoInne



Podsumowanie danych LCA, 100 % jęczmień z 
Brewers Compass, stabilizacja Brewers Clarex

drożdże, COD, etc 

1.4 kg CO2 eq. 

piwo, 1 Hl

13.2 kg CO2 eq. 

brzeczka, 79.2 kg 

1.4 kg CO2 eq. 

zacier, 56 kg 

7.1 kg CO2 eq. 

śruta, 17.6 kg 

6.6 kg CO2 eq. 

X

Stabilizator piwa 
PSEP 

0.013 kg CO2 eq. 

Ciepło 86.1 MJ 
6.1 kg CO2 eq. 

Elektryczność 22.9 MJ 

4.3 kg CO2 eq. 

kompleks enzymów
0.05 kg 

0.3 kg CO2 eq. 

feed 13.7 kg -

6.1 kg CO2 eq. 

Elektryczność mniejsza 
dla PSEP w porónaniu do 
SHG + PVPP 

0.116 kg CO2 eq. 

Elektryczność 1.07 MJ 

0.179 kg CO2 eq. 

jęczmień 17.6 kg 

6.2 kg CO2 eq. 

Jęczmień Stabilizator piwa Energia CiepłoInne



Podsumowanie oszczędności ekwiwalentu CO2

kg CO2 eq / hl % redukcji 

Produkcja piwa 100 % 
słód z SHG + PVPP 

17.9 -

Produkcja piwa 100 % 
słód z stabilizacją PSEP 

16.8 6.1 

Produkcja piwa 100 % 
jęczmień z kompleksem 
enzymów, SHG + PVPP 

14.3 20.1 

Produkcja piwa 100 % 
jęczmień z kompleksem 
enzymów, z stabilizacją 
PSEP 

13.2 26.3 



Podsumowanie wyników LCA w 
ekwiwalencie kg CO2

CO2-eq emisja na hl piwa (od pola do BBT) 

100 % słód,            100% słód,       100% jęczmień,    100% jęczmień, 
tradycyjna stab.            PSEP             tradycyjna stab.            PSEP

Em
is

ja
 (k

g 
CO

2-
eq

 /
 h

l)
 

20 

16 

12 

4 

0

8

Avg efficiency 
State of art eff. 



Analiza wyników 
Przykład:

Oszczędności do pojedyńczego browaru produkującego wyłącznie z jęczmienia
5 mln hl piwa/rok i stabilizowanego prolino-specyficzną endo proteazą,
w porównaniu do 100% słodowego piwa klasycznie stabilizowanego,

• Oszczędności: 4.7 kg CO2 / hl piwa (od pola do piwa bez opakowania)
• Sumaryczna roczna oszczędność: 23.500 ton CO2 na 5 milionów hl

• Oszczędności energetyczne zależą od cen energii
• Dodatkowe oszczędności energetyczne, extra €329.000 wartości (oszczędności) w

opłacie emisyjnej (Opłata emisyjna: €14 / tonę CO2)
• Oszczędności węgla równe przeciętnemu rocznemu zużyciu 2.200 ludzi

w Europie Zachodniej
• Oszczędności węgla równe emisji na 4200 podróży na świecie (40.000 km/podróż)



Wnioski po analizie LCA
• Enzymy są bezpiecznymi, naturalnymi, dodatkami procesowymi, ułatwiającymi

piwowarom znacznie redukcję zapotrzebowania na węgiel i polepszającymi ich
osiągane wydajności.

• Stosując enzymy, piwowarzy mogą generować oszczędności energetyczne i
odnosić korzyści z dodatkowych możliwości (np. wzrost pojemności leżakowni bez
nakładów inwestycyjnych w przypadku stabilizacji piwa prolino-specyficzną
proteazą)

• Dwa obszary gdzie technologia enzymatyczna może przynosić oszczędności w
przemyśle piwowarskim to produkcja piwa z jęczmienia i enzymatyczna
stabilizacja piwa

• Z eko-rozwojowego punktu widzenia, browarnictwo będzie odnosiło również
oszczędności z technologicznej poprawy w wydajności słodowania, z
koputeryzacji browaru, logistyki i pakowania.



Podsumowanie korzyści ze stosowania Brewers CompassTM

• Brewers CompassTM : jedna z innowacji DSM dla umożliwienia stosowania
jęczmienia w browarnictwie

• Umożliwia warzenie w 100% tylko z jęczmienia, oraz może być stosowany
do innych pożądanych mieszanek słodu, jęczmienia i innych surowców

• Łatwa w użyciu bogata mieszanina klasycznych enzymów
dopracowana dla osiągnięcia optimum koszt/zysk



BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVINGTM 


