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SAMMANFATTNING 

 
Titel: En studie av proteinsammansättningen i ölbryggningsprocessens 

olika steg. 

 

Författare: Roger Hurtig 

 

Handledare: Nils-Bo Nilsson, Dan Johansson och Eva Johansson 

 

Problem: Hur varierar proteinsammansättningen i ölet genom 

ölbryggninsprocessen och hur stor skillnad är det mellan kornmalterna.  

 

Syfte: Syftet med mitt examensarbete var att se hur proteinsammansättningen 

förändrades under olika steg av en ölbryggningsprocess. 

Proteinsammansättningen delades in i 3 grupper: 1) albuminer och 

globuliner, 2) hordeiner och 3) gluteliner. Dessa protein jämfördes 

mellan 2 sorters malt för att se om någon skillnad kunde ses.  

 

 

Metod: Ölen bryggdes efter ett standardrecept för pilsneröl. Under 

ölbryggningsprocessen togs prover ut vid bestämda steg och tidpunkter. 

Proteinsammansättningen bestämdes genom analysmetoden SDS-PAGE. 

 

Resultat: Resultatet från analyserna visade att ingen synbar skillnad på 

proteinsammansättningen mellan malterna kunde ses. 

Proteinsammansättning i de olika stegen var däremot tydlig, albuminer 

och globuliner är de enda protein som finns kvar i det färdiga ölet, varav 

de flesta är z-protein.  

 

Nyckelord: Proteinsammansättning, bryggningsprocess, maltkorn och analysmetod. 
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ABSTRACT 
 

Title: A study of protein composition in different steps within beer 

production. 

 

Author: Roger Hurtig 

 

Supervisors: Nils-Bo Nilsson, Dan Johansson and Eva Johansson 

 

Problem: How does protein composition vary in beer production and how great are 

the differences between various barley malts.  

 

Purpose: The purpose of this investigation is to evaluate how the protein 

composition in malt changes through different steps during beer 

production. The proteins were divided into 3 groups: 1) Albumins and 

globulins, 2) Hordeins and 3) Glutelins. The protein composition and its 

changes were compared for two different barley malts in order to 

investigate if any differences could be found. 

 

Method: The beer was brewed according to a standard recipe for pilsner beer, 

samples were taken at appointed times and steps during the beer 

production. The protein composition was determined by the use of SDS-

PAGE (Sodium dodecyl sulphate-poly acryl amide electrophores). 

 

Result: The result of the analysis revealed that no differences in the protein 

composition between the barley malts could be seen. Differences in 

protein composition in different steps were on the other hand clear; 

albumins and globulins are the only proteins left in the end product beer, 

and most of them are z-proteins. 

 

Key words: Protein composition, brewing composition, barley and analysis method. 
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1.0  Inledning 
1.1 Bakgrund 

 

Sädesslaget korn används för att tillverka malt, vilket är en av huvudingredienserna vid 

öltillverkning. Malten vet man innehåller fyra huvudgrupper av kornproteiner: albuminer, 

globuliner, hordeiner och gluteliner. Dessa bryts ner under ölproduktionens gång och bildar 

mindre komplexa proteinpeptider och aminosyror som påverkar smak, skum och ger näring 

till jäst. [Svensson, Jan-Erik, 1994]  

 

Skumstabiliserande proteiner är olika polypeptider. Albuminpolypeptider och 

hordeinpolypeptider är de två proteintyper som det har gjorts mest forskning på. Individuellt 

är de kapabla att bilda stabiliserande skumstabila nätverk, genom polypetid-polypeptid 

interaktioner men även genom bindningar till andra nyckelskumformningskomponenter, 

särkilt bittersyror från humlen. [Bamforth, Milani, 2004] 

 

Det finns fyra aminosyror som man vet påverkar smak. Söt smak på tungan ger L-alanine 

samt fruktos, sur smak ger malic acid, bitter smak ger L-tryptophan och behaglig smak ger 

lactones. [J.S Hough, 1999] 

 

Därför är det av stort intresse att följa dessa proteiner genom ölbryggningsprocessens olika 

steg. Förhoppningen är att kunna se en tydlig trend på vilka proteiner som finns var i 

ölbryggningsprocessen. Denna studie är ett samarbete med institutionen för växtvetenskap på 

SLU i Alnarp där jag skall undersöka proteinsammansättningen i de olika stegen.  

 

Maltanalyser har utförts av Krönleins Bryggeri AB i Halmstad. Mina analyser utförs på SDS-

page, där proverna analyseras med avseende på mängden och sammansättningen av 

albuminer, globuliner, hordeiner och gluteliner.  

 

1.2 Målsättning 

 

Syftet med examensarbetet är att se hur proteinsammansättningen förändras under olika steg 

av en ölbryggningsprocess, samt att jämföra skillnaden mellan två olika sorters malt. 

Provtagning för analyser tas från varje steg i ölbryggningsprocessen.  
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2.0 Teori 
 

2.1 Öltillverkning 

 

2.1.1 Råvaror och ingredienser 

 

Materiel: 

Fyra råvaror används: malt, humle, jäst och vatten.  

 

Malt 

 

Malt tillverkas av sädesslaget korn. Korn från bönderna transporteras till ett mälteri där 

kornen mältas (se mältning). De korn som mältas får förändrad struktur och kallas för malt.  

 

Humle 

 

Humle erhålls från klätterväxten humle som bildar små frukter i form av kottar. Dessa kottar 

torkas och tillsätts under kokning. Humle bidrar med skumstabilitet, beska och längre 

lagringstid till ölet genom sina antiseptiska egenskaper.  

 

Jäst 

 

Jästen som används är förädlad genom decenniers bryggande. Dess huvudsakliga uppgift är 

att genom fermentering omvandla maltos och glukos till alkohol och koldioxid. Jästen 

påverkar även ölets arom och smak genom sin kväveassimilering, vilket sker genom jäsning 

av olika aminosyror. Det används 2 huvudtyper av jäst: underjäst och överjäst. 

 

Vatten 

 

Inget öl blir bättre än det vatten som används. Så vattnets egenskaper modifieras genom 

filtrering och tillsats av salter. Dessa varieras beroende på vilken ölsort som vattnet skall 

användas till.  
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2.1.2 Mältning 

 

Mältning sker i 3 steg, stöpning, groning och kölning. Vid stöpning lägger man kornet i 

vatten, hur länge kornet ligger i vatten varierar på kornsort och vilken malttyp som skall 

framställas. Groning innebär att kornet gror i en groningskista i 4-6 dagar. Vid kölning torkas 

malten i en kölna. Dessa 3 steg omvandlar kornet till en mjuk, smak-, färg- och enzymrik 

malt. Enzymerna som bildas bryter ner stärkelse, β-glukaner och proteiner under mäskningen. 

[Svensson, Jan-Erik, 1994] [Livsmedelsbranschens Yrkesnämnd] 

  

2.1.3 Bryggningsprocessen 

 

1) Malning 

Krossning av malt, enzym frigörs och skalet lossnar.  

 

2) Mäskning 

Enzym bryter ner stärkelse, β-glukaner och proteiner. Enzymen har olika 

temperaturoptimum, vilket gör att man arbetar efter ett mäskningschema för att få den 

bästa vörten. Raster används vid olika temperaturer för att utnyttja olika enzyms 

temperaturoptimum. Hur stor mängd som bryts ner regleras med tiden.    

 

3) Filtrering 

Skalet från kornen fungerar som filterbädd och separerar vörten från icke vattenlösliga 

partiklar. 

 

4) Vörtkokning 

Humle tillsätts, garvämnen (mestadels tanniner) i humlen bildar olösliga föreningar med 

denaturerade proteiner i vörten. Dessa fälls ut som varmdruv.   

 

5) Separering (whirlpool) 

Den olösliga varmdruven separeras från vörten i en whirlpool. Varmdruven innehåller de 

olösliga föreningar som bildades vid vörtkokningen. 

 

6) Kylning 

Vörten kyls ner till jästens ultimata fermenteringstemperatur.  
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7) Jäsning 

Jästen tillsätts och jäsning sker till allt förjäsbart socker är slut. 

 

8) Lagring  

Efterjäsning av allt restextrakt, bidrar till klarning och koldioxidmättat öl. 

 

2.1.4 Proteinförändringar  

 

Mäskningen är det enda steg där proteinnedbrytningen kan styras. Den optimala temperaturen 

för proteinnedbrytning är vid 45 – 60 oC, där en rast vid 45-50 oC favoriserar lågmolekylära 

kväveföreningar medan en rast vid 55-60 oC huvudsakligen ger en vört med högmolekylära 

föreningar. [Livsmedelsbranschens Yrkesnämnd] [Bejram, Björn, 1991] 
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2.2 SDS-PAGE 

 

SDS-PAGE (sodium dodecylsulfate polyacrylamide gel electrophoresis) börjar med att bryta 

eventuella S-S-bryggor i proteinerna genom tillsats av samplebuffert. För att veckla ut den 

tredimensionella strukturen så värms provet upp. Proteinerna blir efter uppvärmning en lång 

rak kedja av aminosyror. I samplebufferten finns även SDS, som är ett ytaktivt ämne som 

binder till proteinkedjorna. SDS är kraftigt negativt laddat och maskerar proteinets egen 

laddning. Det gör att proteinets rörlighet i det elektriska fältet är konstant med avseende på 

massa. Proven placeras sedan i den gel som gjutits till elektroforesen. I gelen finns brunnar 

där proven placeras efter ordning. Glycerolen i samplebufferten håller kvar proven genom sin 

höga densitet. Brunn är en ingjuten ficka i gelen som håller provet på plats och separerat från 

andra prov. Bredvid vissa prov tillsätts ett prov av vetesorten Dragon som har känd 

proteinsammansättning. Denna jämförs sen med de okända proven. Gelen kopplas till en 

strömkälla så att proteinerna börjar vandra. Små proteiner passerar snabbt genom gelen 

medan stora bromsas upp och vi får en separation enbart beroende av storlek. Efter ungefär 20 

timmar har de vandrat klart. Strömstyrkan bestämmer hur snabbt proteinerna vandrar, 

negativa effekten är att hög strömstyrka ger sämre separation. För att kunna avläsa var 

proteinerna är på gelen så krävs färgning av gelen. Detta görs genom tillsats av en 

färglösning. Efter 24 timmar i denna färglösning så behövs avfärgning för att få fram tydliga 

proteinband, vilket görs genom tillsats av en avfärgningslösning. Efter avfärgning syns klara 

proteinband och gelen scannas in i datorn för att förevigas och analyseras. 
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3.0 Försöksplan 
 

Sammanlagt 10 bryggningar utfördes på 5 malter, varav 2 bryggningar på varje malt. Prov 

från malt 7 (se bilaga 4) och malt 9 (se bilaga 5) användes till analyserna, prov från de andra 3 

malterna sparades för att analyseras i kommande examensarbete. Vid varje bryggning togs 11 

prov från olika steg i bryggningsprocessen. På grund av tidsbrist valdes 5 prov av dessa till 

analys. β-glukanrasten ”slut”, proteinrast ”slut”, filtrering, kokning ”slut” och jäsning ”start” 

var de 5 prov som ansågs intressantast.  Sammanlagt användes 26 prov i SDS-page. 5 prov 

från varje bryggning gav totalt 20 prov. 2 prov togs på kornen för malt 7 och likaså på kornen 

för malt 9, resterande 2 prov är dragon som användes som referens. (för provlista se bilaga 1,2 

& 3) 
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4.0 Materiel 
 

4.1 Råvaror 

 

Malt 

Malten hämtades från Krönleins Bryggeri AB i Halmstad. 2 olika sorters malt användes, 

Jersey/Barke/Pasadena och Prestige/Sebastian/Astoria. (analysbevis ses i bilaga 4 & 5) 

 

Humle 

Hallertau Perle, pellets 90, 2,24 kg, 240 g Alpha/BEI, Tyskland. 

 

Jäst 

Jästsort Saccharomyces Carlsbergensis, stam W-34/70 från Tumweihenstephan i Tyskland. 

 

Vatten 

Kranvatten, Helsingborg kommun. 

 

4.2 Kemikalier 

 

4.2.1 Ölbryggning 

 

För rengöring: 

Väteperoxid (H2O2), 33%, Prolabo. 

 

4.2.2 Proteinextraktion 

 

Natrium klorid (NaCl), 

Natriumdivätefosfat (NaH2PO4 · 2H2O), Merck Darmstadt, Tyskland. 

Etanol (C2H5OH), 99%,  

1-Propanol, 

Urea, 

Tris-HCl, 

DET 
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4.2.3 SDS-Page 

 

Glycine 

Tris-bas 

SDS (C12H25O4SNa), Duchefa Biochemie, Haarlem, Nederländerna. 

Glycerol 

Tris 

Pyronin y 

DTT (Dithithreitol) 

Coomassie Brilliant Blue R 250, 

Etanol 

TCA (Trikloroetan) 

 

4.3 Utrustning 

 

4.3.1 Bryggeriutrustning 

 

Malning 

GW200, Oy Nord Mills Ltd, Finland.  

Kapacitet: Max 1000 kg/h 

Inställningar: Spaltbredd 0,8 mm, valsdiameter 200 mm 

 

Ölbryggning 

Minibryggeri, Tankki Oy, Tampere, Finland. 

Kapacitet: 30 l batchvolym 

 

Lagring 

Cornelius fat, A.E.B, Italien. 

Kapacitet: 18 l 
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4.3.2 Laboratorieutrustning 

 

Extrakthalt 

Sackarometer, 7-14 %, Barby-Kühner, Tyskland 

Refraktometer 

 

Frystorkning 

Christ Alpha 1-4, Frystork, Tyskland 

 

Proteinextraktion 

Vortex, Intermed Whirli VIB2 

Skakbord, IKA-VIBRAX-VXR, Labassco 

Eppendorf Centrifuge 5415 C 

 

SDS-Page 

Elektrofores, Bio Rad 
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5.0 Metod och utförande 
 

5.1 Öltillverkningsprocessen 

 

Samma parametrar och inställningar användes till samtliga bryggningar. Prover togs vid β-

glukanrast, proteinrast, filtrering, kokning och jäsning.  

 

 

5.1.1 Malning 

 

6 kg malt vägdes upp till varje bryggning. Malten maldes i kvarnen och samlades upp för att 

användas till mäskning. 

 

5.1.2 Mäskning 

 

25 l vatten värmdes upp i mäskningskaret till 40 oC innan den krossade malten tillfördes. 

Mäskningsprogrammet programmerades med de temperaturer och rasttider som skulle 

användas. Programmet skötte sedan mäskningen automatiskt. Hela mäskningen genomfördes 

under omrörning, temperaturen höjdes med 1 oC/min. 

 
Mäskningschema  

Temp (oC) Tid (min) Rast 

40 0 Inmäskning 

45 15 Beta-glukanrast 

52 15 Proteinrast 

62 40 Beta-amylasrast 

72 25 Alpha-amylasrast 

76 1 Avmäskning 
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5.1.3 Filtrering 

 

När mäskning slutförts pumpas mäsken över i silkaret där den får stå i 15 min vid 76 oC för 

att filterbädden skall sätta sig innan filtreringen startar. Under tiden filterbädden sätter sig så 

förbereds 25 l lakvatten i kokkärlet. När filterbädden satt sig så avskiljs skal och 

vattenolösliga partiklar från vörten genom silkaret ut i whirlpoolen med ett flöde på 400 

ml/min. Efter 15 min överförs lakningsvattnet och filtreringen fortsätter till filtratvolymen är 

35 l.  

 

5.1.4 Vörtkokning 

 

Efter att 35 l vört erhållits så pumpas vörten från whirlpoolen till kokkärlet där den kokas i 60 

min. Under vörtkokningen tillsätts humle i form av humlepellets vid speciella tidpunkter och 

bestämda mängder. Pelletsen löses i kokande vört som tas ut från kokkärlet.  

 
Tidpunkt för tillsats av humle 

(min) 

Mängd 

(g) 

5 14

30 12

55 10

 

5.1.5 Separation och kylning 

 

När vörtkokningen är klar så pumpas vörten över till whirlpoolen. Whirlpoolen bildar en 

”virvel” där humlerester och olösliga komponenter/fällningar separeras. Efter 15 min väntan 

har partiklarna sedimenterats och vörten pumpas genom värmeväxlaren för att kylas till 14 oC. 

När 14 oC uppnåtts så pumpas vörten vidare till ett jäsningskärl.  

 

5.1.6 Jäsning och lagring 

 

Efter vörten pumpats över till jäsningkärlet så tillsätts 60 g jäst. Jäsningskärlet syretillsätts i 

10 min och placeras sedan i en kyl vid 12 oC för jäsning. Efter 7 dagars jäsning förs grönölen 

över till en lagringsbehållare, där den lagras i 8 veckor.  
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5.1.7 Provtagning och analyser 

 

Vid varje bryggning togs prover vid bestämda steg av processen, prov 2-3 (se nedan) innehöll 

både kärnor och lösning medan prov 4-6 (se nedan) bara innehöll vätska. Proverna var 

grunden till analyserna av proteinsammansättningen.  

Vid följande steg och tidpunkter togs prover: 

 

Prov 1  Hela maltkorn 

Prov 2 Sista minuten av β-glukanrasten. 

Prov 3 Sista minuten av proteinrasten. 

Prov 4 30 min in på filtreringen. 

Prov 5 Sista minuten av kokningen.  

Prov 6 Jäsning ”start” 

 

 

5.2 Extraktion 

 

5.2.1 Steg 1: Albuminer och globuliner 

 

1 ml buffert (0,4 M NaCl ; 0,067 M HNa2PO4·2H2O) tillsattes till 0,1 g prov. 

Provet homogeniserades i 20 s. Sedan skakades provet i 12 min. Därefter centrifugerades det i 

15 min vid 7000 rpm.  

 

Supernatanten sparades och sedan repeterades proceduren en gång till. Supernatanterna 

samlades och fylldes på med buffert till 2 ml. Pelleten sparades för att användas i steg 2. 

 

5.2.2 Steg 2: Hordeiner 

 

0,5 ml 60 % etanol tillsattes till pelleten från steg 1. 

Provet homogeniserades i 20 s. Sedan skakades det i 12 min. Efter skakning centrifugerades 

provet i 20 min vid 7000 rpm.  

 

Supernatanten sparades och proceduren repeterades ännu en gång. Supernatanterna samlades 

och fylldes på med buffert till 2 ml. 
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5.2.3 Steg 3: Gluteliner 

 

1 ml buffert (50 % 1-propanol, 2 M Urea, 0,05 M Tris-HCl, 1 % DET, pH 7,5) tillsattes till 

pelleten från steg 2 under kvävgasatmosfär.  

Provet placerades i ett 60 0C vattenbad i 20 min under omrörning med små magneter. Därefter 

centrifugerades provet i 20 min vid 7000 rpm. 

 

Supernatanten sparades och proceduren repeterades en gång till. Supernatanterna samlades 

och fylldes på med buffert till 2 ml.  

 

5.3 SDS-Page 

 

50 µl samplebuffert (Glycerol, DTT, 1 M Tris pH 6,8, Vatten, SDS, Pyronin y) tillsattes till 

50 µl prov. Provet värmdes sedan i 2 min i kokande vatten. Proven placerades i brunnar efter 

numrering. Gelen kopplades till en strömkälla med strömstyrkan 17 Ampere. Efter ca. 20 h 

hade proverna vandrat klart. Gelen togs loss och placerades i en färglösning (1% Coomassie 

Brilliant Blue R 250, TCA, Etanol) i 24-48 h. Efter färgning placerades gelen i avfärgning 

(40% TCA, Vatten) i 6-24 h. Därefter scannades gelen in i datorn för vidare analys.   
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6.0 Resultat 
 

SDS-PAGE 

 

På grund av begränsad tid så valdes två malter: malt 7 och malt 9. Dragon användes som 

referensprov för att verifiera att resultaten stämmer. Nedanför visas gelerna för malt 7 och 

malt 9, siffrorna ovanför gelerna markerar i vilken ordning proverna är tagna: 

 

1-2)  Hela maltkorn 

3-4) Sista minuten av β-glukanrasten. 

5-6) Sista minuten av proteinrasten. 

7-8) 30 min in på filtreringen. 

9-10) Sista minuten av kokningen.  

11-12) Jäsning ”start” 

 

För mer ingående förklaring av siffrorna se bilaga 1, 2, och 3. 
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   1       2       3        4      5      6      7       8        9        10     11    

 
 
 

 

Graf 6.1 Malt 7, albuminer & globuliner 

 

Mängden albuminer och globuliner minskar vid varje steg av bryggningsprocessen.  

Vid slutet av β-glukanrasten så är mängden albuminer och globuliner relativt lika med 

startkonc.i malt 7.  

Vid filtreringen sker ett bortfall av protein, men eftersom albuminer och globuliner är starkt 

polära så följer en mindre mängd med vörten. 

Vid kokning fälls en märkvärd del albuminer och globuliner ut, de proteiner som finns kvar 

vid jäsningens start är troligtvis Z-protein.  
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 1        2      3      4       5     6     7        8      9      10    11 

 
 

Graf 6.2 Malt 7, hordeiner 

 

Vid slutet av β-glukan rasten så är mängden hordeiner relativt lik startkonc. i malt 7. Vid 

proteinrastens slut så har en förändring i proteinsammansättningen skett, det är inte samma 

proteinband som syns på gelen längre. Vid filtreringen så avlägsnades samtliga hordeiner, 

vilket kan bero på att hordeiner är svagt polära och fastnade på filterbädden eller så finns de i 

kärnorna och löstes inte alls i vörten. Den lilla mängd hordeiner som är synliga vid 

kokningens slut har jag ingen förklaring på. 

Vid jäsningens start så finns inga hordeiner i vörten. 
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Graf 6.3 Malt 7, gluteliner 

 

Vid slutet av β-glukanrasten så varierar mängden gluteliner avsevärt mellan de båda proven. 

Förmodligen är mängden glutelin relativt lik startkonc. i malt 7, men var och hur man tar 

provet kanske spelar roll. Vid slutet av proteinrasten så har mängden gluteliner minskat, vilket 

förmodligen beror på att monomerer bildas då disulfidbindningarna bryts ner hos vissa 

polymerer. Vid filtreringen så har alla gluteliner försvunnit. Detta beror förmodligen på att 

gluteliner är opolära och inte kan lösa sig i vörten utan fastnar i filterbädden. Det kan även 

vara så att gluteliner inte löser sig i vörten, utan finns i kärnorna och går att extrahera med de 

extraktions buffertar som används. Vid kokningens slut så visar det ena provet en mycket 

liten mängd gluteliner medan det andra provet visar blankt. Likaså vid jäsningens start. 

Glutelinerna försvann förmodligen under filtreringen och vid kokningen borde de gluteliner 

som klarat sig ha fällts ut.  
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Graf 6.4 Malt 9, albuminer & globuliner 

 

Vid slutet av β-glukanrasten så är mängden albuminer och globuliner relativt lik startkonc. i 

malt 9. Vid proteinrastens slut så är mängden i stort sett oförändrad. Vid filtreringen fastnar 

en stor del av proteinerna i filterbädden, en mycket liten mängd följer med vörten till 

kokningen. Detta beror förmodligen på att albuminer och globuliner är starkt polära.  

Vid kokningens slut så är mängden oförändrad, förmodligen fälls albuminer och globuliner 

inte ut vid tillsats av humle. Vid jäsningens start så verkar mängden albuminer och globuliner 

ha ökat, de flesta av dessa är förmodligen Z-protein. Kanske har proteiner som har 

denaturerats bildat polära proteiner som visas samtidigt som albuminer och globuliner i 

analysen. 
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Graf 6.5 Malt 9, hordeiner 

 

Vid slutet av β-glukanrasten så verkar hordeinerna nästan helt ha försvunnit. Förmodligen har 

proteinerna fällts ut vid provbearbetning. Vid slutet av proteinrasten så är mängden hordeiner 

relativt lik startkonc. i malt 9. Proteinrasten påverkar alltså inte mängden hordeiner med 

någon större betydelse. Vid filtreringen så fastnar samtliga hordeiner i filterbädden. Detta 

beror förmodligen på att de är svagt polära och därmed inte binder lika starkt till vörten. Vid 

kokningens slut så finns inga hordeiner och likaså vid jäsningens start. Detta beror 

förmodligen på att samtliga hordeiner avlägsnats vid filtreringen.  
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Graf 6.6 Malt 9, gluteliner 

 

Vid slutet av B-glukanrasten så är mängden gluteliner relativt lik startkonc. i malt 9. Prov 

”malt 9 #1” har förmodligen fällts ut och kan därmed ignoreras. Vid proteinrastens slut så är 

mängden gluteliner i stort sett oförändrad. De proteolytiska enzymen verkar inte ha någon 

större påverkan. Vid filtreringen händer det drastiska och de opolära glutelinerna fastnar 

hjälplöst i filterbädden. Detta beror förmodligen på att glutelinerna är opolära och löses 

därmed inte till vörten som rinner igenom. Vid kokningens slut och vid jäsningens start så är 

mängden gluteliner fortfarande oförändrad, förmodligen för att samtliga gluteliner fastnade i 

filterbädden.   
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Graf 6.7 Kornmalterna & dragon, albuminer & globuliner 

 

Mängden albuminer och globuliner är större i kornmalt än i dragon. Dragon är en vetesort 

vars proteiner har identifierats och används som verifiering att analysen utförts som det var 

tänkt. Det kan också sägas att mängden albuminer och globuliner inte verkar skilja nämnvärt 

mellan kornmalterna.  
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Graf 6.8 Kornmalterna & dragon, hordeiner 

 

Mängden hordeiner är i stort sett lika mellan de olika kornmalterna. Mängden hordeiner är 

mycket större i dragon vilket det även skall vara.  

 

 

 

 

 

 



 23

 

    D   D   M    M     M    M 

    r     r    a      a       a      a 

    a     a    l      l        l      l 

    g     g    t      t       t      t 

    o     o                                                 

    n     n    7     7      9      9 

    1     2   #1   #2     #1    #2 

 
 

Graf 6.9 Kornmalterna & dragon, gluteliner 

 

Mängden gluteliner varierar mellan malterna. I malt 9 #1 har proteinerna fällts ut och kan 

därmed ignoreras. Om man bortser ifrån det så verkar det som malt 3 är den som skiljer sig 

från de andra. Om jag känt till detta från början så hade analyser även gjorts på denna. Dragon 

har stor mängd gluteliner och det stämmer överens med vad som förväntas. 
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7.0 Diskussion 
 

Om man jämför malt 7 med malt 9 så ser man många likheter och få skillnader. Den största 

skillnaden mellan dem båda ses i mängden hordein. En skillnad i hordeinsammansättning 

mellan de olika malterna syns speciellt efter β–glukan rasten. Då försvinner hordeinerna i 

malt 9, men inte i malt 7 (se graf 6.2 och graf 6.5, nummer 3-4). Mängden synliga hordeiner, 

gluteliner, albuminer och globuliner i de båda kornen är i princip densamma. 

 

Vid slutet av β-glukanrasten så är mängden albuminer och globuliner relativt lik 

startkoncentrationen i respektive malt (malt 7 & malt 9). Ett väntat resultat, i 15 min vid 45 oC 

hinner inga proteolytiska enzym bryta ner tillräckligt många proteiner för att påverka 

resultatet. Temperaturen är så pass låg att inga protein denatureras. (se graf 6.1 & graf 6.4) 

 

Även mängden av hordeiner borde vara densamma vid slutet av β-glukanrasten. Konstigt nog 

är inte fallet så. Startkoncentrationen på malt 7 är relativ lik mängden hordeiner vid slutet av 

β-glukanrasten. Malt 9 har däremot väldigt lite hordeiner vid detta steg, efter diskussion med 

Eva Johannson ansågs detta bero på att hordeiner fällts ut vid provbearbetning (proverna 

frystes). Detta kan jämföras med hordeinprover från malt 7 som inte frystes. (se graf 6.2 & 

graf 6.5) 

 

Även mängden gluteliner varierade i slutet av β-glukanrasten. För malt 7 har prov #1 en 

märkbart större mängd gluteliner än prov #2, vilket förmodligen beror på att mindre kärnor 

fanns i prov #2 och därmed är provtagningen orsaken. För malt 9 är mängden gluteliner 

densamma som startkoncentrationen. (se graf 6.3 & graf 6.6)   

 

Efter proteinrasten har malt 9 större mängd synliga albuminer och globuliner, förmodligen 

varierar antalet kärnor mellan proven där många kärnor ger större mängd albuminer och 

globuliner. Provberedning bestående av 3 prov från olika ställen i mäskkaret ger förmodligen 

ett mer representativt prov. Jag förväntar mig alltså en liknande mängd som i slutet av β-

glukanrasten. Malt 7 har samma mängd albuminer och globuliner som i slutet av β-

glukanrasten. (se graf 6.1 & graf 6.4) 
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Mängden hordeiner har inte ändrats något i slutet av proteinrasten, den är densamma som i 

slutet av β-glukanrasten för de båda malterna. (se graf 6.2 & graf 6.5)  

 

Vid slutet av proteinrasten så är även mängden gluteliner densamma som i slutet av β-

glukanrasten, vilket gäller båda malterna. En intressant sak är att malt 7 fortfarande har 

skillnad mellan prov #1 och prov #2, vilket kan bero på provbearbetning och provberedning, 

tyvärr kan ingen säker kvantitativ bedömning göras. (se graf 6.3 & graf 6.6) 

 

Vid filtreringen sker ett bortfall av protein, men eftersom albuminer och globuliner är starkt 

polära så följer en mindre mängd med vörten i både malt 7 och malt 9 [Bamforth, Milani, 

2004]. Även en betydande mängd kan finnas kvar i kärnorna och avlägsnas därmed vid 

filtreringen, denna slutsats utvecklades efter diskussion med Eva Johansson. (se graf 6.1 & 

graf 6.4)  

 

Vid filtreringen så fastnar samtliga hordeiner i både malt 7 och malt 9 i filterbädden, vilket 

förmodligen beror på att de är svagt polära och därmed inte binder lika starkt till vörten 

[Bamforth, Milani, 2004]. Efter diskussion med Eva Johansson drogs slutsatsen att hordeiner 

finns kvar i kärnorna och därmed avlägsnas. (se graf 6.2 & graf 6.5) 

 

Vid filtreringen så har alla gluteliner i både malt 7 och malt 9 försvunnit, vilket förmodligen 

beror på att gluteliner är opolära och inte kan lösa sig i vörten utan fastnar i filterbädden 

[Perrocheau, Rogniaux, Boivin, 2005]. Samt att gluteliner finns kvar i kärnorna och därmed 

avlägsnas, denna slutsats utvecklades efter diskussion med Eva Johansson. (se graf 6.3 & graf 

6.6) 

 

Vid kokningens slut så är mängden hordeiner, gluteliner, albuminer och globuliner oförändrad 

i både malt 7 och malt 9. Förmodligen påverkar inte kokning proteinsammansättningen något 

avsevärt, vilket även kan bero på att en liten mängd protein finns kvar i vörten. (se graf 6.1 - 

6.6) 

 

Vid jäsningens start är mängden albuminer och globuliner i de båda malterna densamma som 

efter kokning, troligtvis är dessa Z-proteiner [Perrocheau, Rogniaux, Boivin, 2005]. (se graf 

6.1 & graf 6.4) Däremot så finns inga hordeiner och gluteliner kvar i vörten. Detta gäller både 

malt 7 och malt 9. (se graf 6.2 & graf 6.5 samt graf 6.3 & graf 6.6) 
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8.0 Slutsats 
 

En slutsats är att hordeiner och gluteliner förmodligen inte förekommer i det färdiga ölet.  

Eftersom samtliga hordeiner och gluteliner fastnade i filterbädden så kan det vara av intresse 

att analysera kärnorna som separeras från vörten, för att få en förståelse över hur stor mängd 

hordeiner och gluteliner som inte löser sig.  

 

Förmodligen utgör albuminer och globuliner den största delen av proteinsammansättningen i 

ett färdigt öl. Utav dessa utgör z-proteinerna den största delen.  

 

För att få ett bättre resultat bör proverna inte frysas in utan placeras i SDS-page samma dag 

som extraktionen utförs. Även en bättre representativ provtagning bör användas så att 

variation av proteinsammansättning inte förekommer pga. detta. 

 

För att få ett resultat som visar vilka proteiner som är lösta i mäsken så bör kärnorna separeras 

från vätskan vid provberedning. Detta görs lämpligast genom filtrering där filtratet sparas och 

fryses. Filtratet fryses lämpligast in i en petriskål för att underlätta och påskynda 

frystorkningen. Efter steget filtrering i bryggeriprocessen så finns inga kärnor kvar i vörten 

och därmed behövs ingen filtrering.  

 

Även en kvantitativ analys av albuminer och globuliner vore av intresse i framtida projekt för 

att få en bättre förståelse om hur proteinsammansättningen ändras vid varje steg. En HPLC-

metod för kvantifiering av veteprotein finns färdig i Alnarp. Denna kan efter några små 

förändringar även användas för kornprotein. 
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Bilaga 1 
 

Siffertolkning av gelerna 
 
Proteintyp tolkning 
 
”Prov”:1 = Albuminer och globuliner ex. 38:1 = malt 3 #2, albuminer och globuliner 
”Prov”:2 = Hordeiner ex. 37:2 = malt 3 #1, hordeiner 
”Prov”:3 = Gluteniner ex. 1:3 = Filtrering "efter 30 min" Malt 7 #1, 
gluteniner 
 
Prov Proteintyp     Siffra på gelen
   
 
Malt 7 #1 20:1                    1 
 20:2                    1 
 20:3                    1 
  
Malt 7 #2 21:1                    2 
 21:2                    2 
 21:3                    2 
 
B-glukan "slut" Malt 7 #1 12:1                    3 
 12:2                    3 
 12:3                    3 
 
B-glukan "slut" Malt 7 #2 7:1●                    4  
 7:2●                    4 
 7:3●                    4 
 
Proteinrast "slut" Malt 7 #1 13:1                    5 
 13:2                    5 
 13:3                    5 
  
Proteinrast "slut" Malt 7 #2 14:1                    6 
 14:2                    6 
 14:3                    6 
 
Filtrering "efter 30 min" Malt 7 #1 1:1                    7  
 1:2                    7 
 1:3                    7 
 
Filtrering "efter 30 min" Malt 7 #2 2:1                    8 
 2:2                    8  
 2:3                    8 
 
Kokning "slut" Malt 7 #1 11:1                    9  
 11:2                    9 
 11:3                    9 
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Bilaga 2 
 

Siffertolkning av gelerna 
 
Prov Proteintyp      Siffra på gelen
  
Kokning "slut" Malt 7 #2 8:1●                     10 
 8:2●                   10 
 8:3●                   10 
 
Jäsning "start" Malt 7 #1 3:1                   11
   
 3:2                   11 
 3:3                   11 
 
Jäsning "start" Malt 7 #2 4:1                   12 
 4:2                   12 
 4:3                   12 
 
Malt 9 #1 22:1                     1 
 22:2                     1 
 22:3                     1 
  
Malt 9 #2 23:1                     2 
 23:2                     2 
 23:3                     2 
 
B-glukan "slut" Malt 9 #1 7:1                     3 
 7:2                     3 
 7:3                     3 
  
B-glukan "slut" Malt 9 #2 8:1                     4 
 8:2                     4 
 8:3                     4 
 
Proteinrast "slut" Malt 9 #1 1:1●                     5 
 1:2●                     5 
 1:3●                     5 
 
Proteinrast "slut" Malt 9 #2 2:1●                     6 
 2:2●                     6 
 2:3●                     6 
  
Filtrering "efter 30 min" Malt 9 #1 3:1●                     7 
 3:2●                     7 
 3:3●                     7 
 
Filtrering "efter 30 min" Malt 9 #2 4:1●                     8 
 4:2●                     8 
 4:3●                     8 
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Bilaga 3 
 

Siffertolkning av gelerna 
 
Prov Proteintyp       Siffra på gelen
  
Kokning "slut" Malt 9 #1 5:1●                     9 
 5:2●                     9 
 5:3●                     9 
  
Kokning "slut" Malt 9 #2 6:1●                     10 
 6:2●                     10 
 6:3●                     10 
 
Jäsning "start" Malt 9 #1 5:1                     11 
 5:2                     11 
 5:3                     11 
 
Jäsning "start" Malt 9 #2 6:1                     12 
 6:2                     12 
 6:3                     12 
  
Dragon "standard" #1 31:1                     Dragon1  
 31:2                     Dragon1 
 31:3                     Dragon1 
  
Dragon "standard" #2 32:1                     Dragon2 
 32:2                     Dragon2 
 32:3                     Dragon2 
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Bilaga 4 
 
Analysbevis för malt 7 
 
Analysdatum  060426 
Provnummer  P60210-00 
Kontr.nr  V060308 
Kornsort  Prestige/Sebastian/Astoria 
Poleringsrecept 1008114 
 
    Min Max 
Vattenhalt  % 4,5  4,5 
Extrakt, It, fin % 78,5   
Extrakt, ts, fin % 82,2 80,5 
Extraktdifferens % 1,7 1,6 1,8 
Hartongtal, 45oC % 38,3 37 40 
Protein, ts  % 9,8  11,0 
Lsg kväve, mg/l vört mg/l 720 700 
Lösligt kväve, ts mg/100 641 
Kolbachindex % 41 39 41 
B-glukan i vört FS mg/l 64  200 
Färg  oEBC 3,0  
Kokfärg  oEBC 5,5  5,5 
Viskositet, 8,6%P mPa·s 1,45  1,55 
Diastatisk kraft oWK 340 250 
Försockringstid min 10-15 
pH   5,90 5,70 5,95 
Friabilimeter  % 88,8 80 
Hela Kärnor  % 0,5  2,0 
Avrens  % 1,0  1,5 
Modifiering  % 95 95 
Homogenitet  % 85 75 
 
 
Halmstad 060502   Krönleins Bryggeri AB 
Annastina Enell   Bryggaregatan 7-9 
    302 43 HALMSTAD 
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Bilaga 5 
 
Analysbevis för malt 9 
 
Analysdatum  051215 
Provnummer  P05395-00 
Kontr.nr  V050302 
Kornsort  Jersey/Barke/Pasadena 
Poleringsrecept 1005872 
 
    Min Max 
Vattenhalt  % 4,4  4,5 
Extrakt, It, fin % 79,1   
Extrakt, ts, fin % 82,7 80,5 
Extraktdifferens % 1,6 1,6 1,8 
Hartongtal, 45oC % 38,7 37 40 
Protein, ts  % 10,1  11,0 
Lsg kväve, mg/l vört mg/l 741 700 
Lösligt kväve, ts mg/100 662 
Kolbachindex % 41 39 41 
B-glukan i vört FS mg/l 133  200 
Färg  oEBC 2,9  
Kokfärg  oEBC 4,8  5,5 
Viskositet, 8,6%P mPa·s 1,47  1,55 
Diastatisk kraft oWK 313 250 
Försockringstid min 10 
pH   5,95 5,70 5,95 
Friabilimeter  % 91,0 80 
Hela Kärnor  % 0,8  2,0 
Avrens  % 0,7  1,5 
Modifiering  % 95 95 
Homogenitet  % 81 75 
 
 
Halmstad 051220   Krönleins Bryggeri AB 
Zehra Badic    Bryggaregatan 7-9 
    302 43 HALMSTAD 
 
 


