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• Alt levende består av celler. 

• Celler har alltid en membran og/eller vegg og indre organer med ulike funksjoner. 

• Eukaryote celler (sopp, planter og dyr) inneholder også en cellekjerne som 

inneholder DNA.

• I prokaryote celler (bakterier) svømmer DNAet rundt i cellen

• Livsformer som er relevante for ølbrygging er encellede, dvs at hver celle er en 

uavhengig livsform. 

• Komponenter i gjærcellen:

• Cellevegg: Struktur, beskyttelse, flokkulering mm.

• Cellemembran: næringsopptak, diffusjon, transport.

• Plasma/cytosol: Glykolyse/fermentering

• Mitokondria: Areob celleånding

• Kjerne: DNA, 16 kromosomer, 10^7 basepar.

• Endoplasmatisk retikulum: Protein- og lipidproduksjon, intra-transport.

• Golgi-apparat: Protein-folding

• Vakuole: Væskebalanse
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• Saccharomyces

• Cerevisiae: Alegjær

• Pastorianus, tidl Carlsbergensis: Lagergjær

• Brettanomyces

• Clausenii

• «Low intensity brett»

• Fruktig aromaer, nesten ananase

• KSHBs «Draft Funk»

• Bruxellensis

• «Medium intensity brett»

• Kan brukes forsiktig til ettergjæring uten å dominere (et 

trappistbryggeri)

• Lambicus

• «High intensity brett»

• Våt hest/ull, røyk, krydder +++

• Typisk lambic (ikke surheten!)

• Bakterier

• Peddiococcus

• Lactobacillus
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Gjæring er det vi kaller det når gjær konsumerer karbohydrater. Når det er oksygen 

tilstede kalles det aerob gjæring. Når det ikke er oksygen tilstede kalles det anaerob 

gjæring. Gjæren vil fortsette å konsumere karbohydrater til det ikke er mer tilgjengelig, 

eller den dør av ulike stressfaktorer (alkoholnivå, syre, temperatur, forgiftning).

Aerob gjæring

C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6 H2O

Aerob gjæring er svært gunstig, og gir gjærcellen mye energi. Under aerob gjæring har 

gjærcellen nok energi til å dele seg relativt hyppig. Denne reaksjonen skaper mye varme 

og en del usmaker, men det er allikevel ønskelig med en kort aerob fase i ølbryggingen 

fordi det øker vitaliteten til gjæren. Dvs en høyere andel av gjærcellene er i live og 

arbeider.

Anaerob gjæring

C6H12O6 = 2C2H5OH +2CO2

Anaerob gjæring produserer etanol og andre gunstige smaksstoffer i tillegg til CO2. Vi 

ønsker at mesteparten av gjæringen skal være anaerob, og det er derfor vi kutter 

tilgangen til luft/oksygen etter at gjæren er pitchet. 
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• De fleste planter, dyr og villgjær (gen. Brettanomyces) formerer seg ved kjønnet 

formering. 

• To uavhengige livsformer må kombinere DNA for å produsere avkom.

• Bidrar til å utvikle genetisk diversitet

• En av grunnene til at Brettanomyces-sortene er mer robuste enn 

Saccharomyses.

• Bakterier og gjær (gen. Saccharomyces) formerer seg ved kloning. 

• Bakterier formerer seg ved deling, men har likevel et system for å utveksle 

DNA med hverandre.

• Saccharomyces har også mulighet til kjønnet formering, men formerer seg 

stort sett aseksuelt – knoppdannelse.
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• Spesiell egenskap ved gjær som gjør den svært hardfør

• Brødgjær er et eksempel på ekstremt lite flokkulent gjær

• Blant ølgjær er hveteølsortene, særlig tysk hveteølgjær, minst flokkulent
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• Primærgjæring
• Overflod av sukker, og gjæren spiser raskt
• Produseres svært mye CO2, og det er derfor det bobler i gjærlåsen.
• Antallet gjærceller mangedobler seg.
• Når CO2 bobler i ølet, drar det med seg biprodukter og gjærceller til toppen av ølet og former et tykt 

skum som kalles krausen.
• Ved riktig brygging og pitching av gjær tar selve gjæringen 2-5 dager til sammen for ale.
• Avhengig av temperatur, vil det også produseres en god del biprodukter/bismaker. 

• Rast/sekundærgjæring

• Ikke lenger overflod av sukker

• Hensikten med en rast er å la gjæren synke til bunnen sammen med støv, fiber, koagulert protein og 
annet grums.

• Denne effekten forsterkes av gjærcellers evne til å flokkulere, det vil si at de binder seg sammen til 
tross for at de er i dvale.

• Flyktige biprodukter får en sjanse til å fordampe

• En del av gjæren vil fortsatt være aktiv og ”rydde” opp etter seg.  

• I praksis vil dette si at gjærcellen fortærer delvis forbrente karbohydrater og rester av døde 
artsfrender.
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• Krasjkjøling/cold crashing

• Etter at sekundærgjæringen er over er det vanlig å kjøle ned ølet til 0-4 grader

• Gjør at fett og oljer skiller seg ut fra ølet (små, usynlige mengder), og at mer av grumset legger seg på 
bunnen.

• Du får et klarere øl med renere smak.

• Flaskegjæring

• Ved tapping er det vanlig å tilsette litt sukker slik at de gjenværende gjærcellene kan sette CO2 på 
flasken/fatet

• Gjæren vil også være med på å utvikle ølet ved lagring

• Gjennom å fortsette anaerob gjæring (svært sakte)

• Gjennom autolyse (celledød, som frigir en del spesielle aromaer)

• Gjærens tilstedeværelse i ølet gjør det også mer motstandsdyktig mot andre bakterier
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• Dårlig beluftning:

• Gjør at celleveggene blir mer rigide

• Dermed er gjæren dårligere i stand til å reabsorbere diacetyl

• Lav pitchrate

• Mer acetolactate som skapes under gjærvekst og er råstoff for diacetyl

• Flere arr etter knoppdannelse gjør at celleveggene er mer rigide

• Gjærcellen har vanskeligere for å reabsorbere diacetyl
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• Diacetyl i praksis:

• Frisk, næringsrik vørter

• God oksygenering

• Korrekt pitcherate

• Raskt pH-fall

• Begrenset oksygenopptak etter gjæring

• Diacetylrast
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• Høyere gjæringstemperatur leder til høyere gjærvekst og økt aminosyredannelse

• Lav pitcherate => mer gjærvekst => mer aminosyredannelse
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• 15 – 25 grader C => 75% mer estere i et eksperiment
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• Klorholding vann fører til dannelse av klorofenoler, en vanlig feil I hjemmebrygg

• Dersom vannet er klorholdig, må det renses

• Revers osmose/filtrering/flaskevann
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• Løsninger på klorholdig vann

• Revers osmose

• Filtrering med aktivt kull

• Flaskevann

• Tanninproblemer

• Stopp avrenning når vørteren er under 1.010
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De fleste av disse skal bare være best mulig.
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• Gjærtyper varierer med tanke på

• Preferanser for temperatur og pH

• Toleranse for sukker- og alkoholinnhold

• Utgjæring

• Flokkulasjon

• Mengde og typer av smakskomponenter

• Skyldes i forskjeller i DNAet mellom de ulike sortene

• På samme måte som ulikt DNA hos mennesker kan komme til uttrykk som 

ulik øyenfarge, muskelstyrke eller intelligens.
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• Dersom du ikke får laget god nok starter

• Bruk tørrgjær!

• Tørrgjær holder høy kvaltiet og er ingen skam
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