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3 ingredienser 

 Honning 

 Vand/væske 

 Mikroorganismer 

 

 

 



Honning 
Sukkerindhold 

Smag 

 

 



Sukkerarter 

Den mest almindelige sukkerart i køkkenet er: 
 
 Sucrose, alm. sukker, rørsukker 
 
De to vigtigste sukkerarter i honning er: 
  
 Fructose, frugtsukker, druesukker 

 
 Glukose, dextrose 
 

 
 
 



Vand i honning 

 

Vand % i honning: 
 Under 18 % holdbar 

 Over 18 % risiko for spontan gæring 
 

 

            Vand % i honning måles med refraktometer 

 

 



Vand/væske 

 

 

Mikroorganismer kræver vand,  

for at de kan omsætte sukker 
 

 

Ved fermentering skal der tilsættes  

væske (f.eks. vand, frugtsaft, te) 

 

             

 

 



Fermentering 

1. Fermentering, forgæring, gæring 

2. Mikroorganismer omsætter 
sukkerarter til alkohol, syrer m.fl. 

 

3. Fermentering er inden for 
fødevarefremstilling en styret 
mikrobiel proces  

 

 Ønsket fermentering – tilsætning af 
mikroorganismer 

 Uønsket fermentering - vildgæring 



Mikroorganismer ved fermentering 

• Saccharomyces (gær) 
 
 
 
 
 

• Mælkesyrebaketerier   
   (Lactobacillus og Streptococcus) – til grøntsager 

 
• Eddikesyrebakterier 
     (Acetobacter) – findes i luften 



Fermentering – ilt og temperatur 

Ilt: 

 Gær og mælkesyrefermentering skal ske ilt 
frit 

 Eddikesyrefermentering skal ske ved 
tilstedeværelse af ilt 

 

Temperatur: 

 Stuetemperatur ideelt ved 18-22 oC 
    Ved lave temp. langsom vækst og ved høj temp. hurtig vækst 



Fermentering - alkohol 

Ved alkoholfermentering nedbryder gær  

 

sukker til alkohol (ethanol) og kuldioxid (carbondioxid) 

 

C6H12O6 (glucose) → 2 CO2 + 2 C2H5OH (alkohol) 



Fermentering - mælkesyre 

Ved mælkesyrefermentering nedbryder 
mælkesyrebakterier  

 

sukker til mælkesyre 

 

C6H12O6 (glucose) → 2 C3H6O3 (mælkesyre) 



Fermentering - eddikesyre 

Ved eddikesyrefermentering nedbryder 
acetobacter bakterier  

 

alkohol og ilt til eddikesyre og vand 
 

C2H5OH + O2  →  CH3COOH  + H2O 



Standsning af fermenteringen 

Hæmme mikroorgamismerne: 

 Sænk temperaturen (sæt i køleskab) 
 Tilsæt sulfit 4 g. pr. 25 ltr. vin. 

 

Dræb mikroorganismerne: 

 Pasteurisering – opvarmning til 80 oC i vandbad  

     eller i ovnen  



Holdbarhed 

 Mikrobiologisk holdbarhed flere år 

 Smagsmæssig holdbarhed max 1 år 

 

 Undtagelse: mjød, der modnes ved længere 
tids opbevaring. 

 



Udstyr til mikro brygning 

Mikrobrygning: 

 

• Patentglas 1 - 2 liter 

• Saftdispenser 4 – 8 liter 

• Evt.gærlås 

 

 

 

 
Traditionel brygning: 

• 25 l vinballonner o.lign 

 



Hygiejne 

 Rengøring af alt udstyr 

 Rene klude og viskestykker 

 Tørt 

 Steriliseret med varme/varmt vand 



Mjød 
Mjød er honning og vand fermenteret med gær (f.eks. 
vingær, cidergær eller champagnegær). 

 

Den korte vejledning ved mikrobryg: 

 225 g honning og 750 g vand blandes og varmes evt. op 

 Efter afkøling tilsættes gær 

 Efter 4-6 uger når alt sukkeret er færdiggæret 
omstikkes første gang 

 Efter yderligere 4 uger omstikkes anden gang på flasker 

 Den færdige mjød modner herefter i typisk mindst et år 

 



Rabarbermjød 

 

 200 g rarbarber i tern (eller anden frugt) 

 225 g honning 

 750 g vand 

 Gær 

Proces som ovenfor. 

 
Ønskes med mere sød mjød kan honning mængden sættes op 
til 340 g. 

 





Litteratur 



Blåbær i fermenteret honning 

 

 



Blåbær i fermenteret honning 

Vejledning 
 

 Blåbær blandes med honning 1:1 og tilsættes gær 

 Prik hul på blåbærrene med en kødnål  

 Opbevar på køkkenbordet 

 Honning trækker saften ud af bærrene, der 
sætter gang i fermenteringen i løbet af de først 
par dage 

 Løsne låget et par gange i døgnet 

 Efter en uge sæt på køl 

 Klar til at blive spist 

 

 



Jun/ 
kombucha 



Jun 
Vejledning 
 Lav 1,8 liter grøn te på 4 tebreve eller 4 tsk. løse te-blade 

og køl af. 

 340 g honning tilsættes og blandes til det er helt opløst 

 Jun-moder (scoby) tilsættes 

 Luk beholderen med et stykke osteklæde/kaffefilter 
eller tilsvarende  

 Lad blandingen fermentere på køkkenbordet for 3-4 dage 
og smag. 

 Når smagen er behagelig både sur og sød er den færdig. 

 Sæt på køl! 

 Gem ca. 1,5 dl jun sammen med jun-moderen (scobyen) til 
næste bryg. 

 

 



Jun – moder /Jun – Scoby 
Serendipitous Collective adventure Of Bacteria and Yeasts 

 I en SCOBY vokser gær og bakterier i synergi med hinanden  



Litteratur 



Litteratur 



Honningeddike 

 Jun eller mjød, der får lov at stå for længe 
med tilgang af ilt 



Fermentering - eddikesyre 

Ved eddikesyrefermentering nedbryder acetobacter 
bakterier  

 

alkohol og ilt til eddikesyre og vand 
 

C2H5OH + O2  →  CH3COOH  + H2O 



Station 1:  
Blåbær i fermenteret honning 
 
 Afvej blåbær 

 Tilsæt og afvej honning 

 Prik hul med kødnål 

 Tilsæt frysetørret gær 



Station 2:  
Jun 
 
 Lav grøn te og afkøl 

 Tilsæt honning 

 Tilsæt et stykke Scoba 



Station 3:  
Smag på og mål pH 
 
Smag på og mål pH på: 

 
 Mjød (æble og multebær) 

 Blåbær/tranebær i fermenteret honning 

 Jun 

 Eddike 

 



Så prøver I selv! 
 



FAQ 1 

Sikkerhed 
 

 Fermentering sørger for et surt miljø med en pH-værdi under 
4, som sygdomsfremkaldende mikroorganismer ikke trives i 

 Højt hygiejne niveau 

 Brug kun råvarer, som du umiddelbart vil spise 

 Hvis noget smager eller lugter forkert, så smid det ud 

 

Hvis der ikke sker noget 
 

 Gæren er død 

 Temperaturen i lokalet er for kold 

 

 



FAQ 2 

Opbevaring 
 

 Risiko for overkarbonering/højt tryk i emballgen 

     Tag trykket af emballagen med et par dages mellemrum 

 Opbevaring i køleskab 5 oC for at bremse processen 

 

Holdbarhed 
 

 Som udgangspunkt  er holdbarhed for fermenterede 
produkter op til et år på køl 

 

 



Tanker/spørgsmål 
 
 Ja, og man kunne jo også lave…… 

 Hvordan……. 

 



Tak for i aften! 
 


