
Szükséges idő:  
25 perc  

AZ ALKOHOLOS ERJEDÉS 
VIZSGÁLATA 

 

Dátum: 

Ajánlott évfolyam: 
10.-11. évfolyam, 
páros munka 

Témakörök: Élet a mikroszkóp alatt; 
a sejt felépítése és működése 

Név, osztály: 
 
 

 

 
BEVEZETÉS 
A szőlőcukor anaerob lebontásának egyik lehetséges útja az alkoholos erjedés. A gyakorlat 
során az élelmiszerboltokban kapható sütőélesztő alkoholos erjedését vizsgáljuk. 
 
 
BALESETVÉDELEM 
Ügyelj, hogy az üvegcső beillesztésekor el ne vágd a kezedet! A meszes víz semmiképpen ne 
kerüljön a szemedbe! Ha mégis belefröccsen, akkor bő vízzel öblítsd ki, és értesítsd 
tanárodat! 
 
SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK, ANYAGOK A 
CSOPORT SZÁMÁRA 

o 5%-os szőlőcukor-oldat 
o vízfürdő 
o sütőélesztő 
o meszes víz 

 

 
SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK, ANYAGOK MINDEN 
PÁR SZÁMÁRA 

o 100 cm3-es Erlenmeyer-lombik, fúrt 
dugóval 

o kétszeresen hajlított üvegcső 
o kémcső vagy kis főzőpohár 

 
 

 
A GYAKORLAT MENETE 
 
1g sütőélesztőt morzsolj 50 cm3 langyos 5%-os szőlőcukor-oldatba, üvegbottal keverd el. 
Ebből az elegyből 10 cm3-t önts egy 100 cm3-es Erlenmeyer-lombikba. A lombikot dugóval 
zárd le, a dugó furatába illessz üvegcsövet, úgy, hogy a cső egyik vége a folyadék fölötti 
gáztérbe nyúljon. Az üvegcső másik végét vezesd frissen készült meszes vízbe! A lombikot 
állítsd 37°-os vízfürdőbe! 15 perc múlva figyeld meg, mit tapasztalsz!  
 
 
 
 

KÉRDÉSEK, FELADATOK 

1. Mit tapasztaltál kb. 10 perc elteltével az Erlenmeyer-lombikban? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Mit tapasztaltál a meszes vizet tartalmazó kémcsőben? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



3. Milyen terméket mutattunk ki a meszes víz segítségével? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Írd le egyenlettel a kémcsőben történt kémiai változást! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tankönyved vagy az internet segítségével keresd a választ a következő kérdésekre! 

5. Mi az élesztőgombák haszna az erjedés folyamatából? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Írd fel az alkoholos erjedés összesített egyenletét! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Mi az alapvető különbség a biológiai oxidáció és az alkoholos erjedés között a környezeti 

feltételek tekintetében? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Mennyi energiát nyer egy szervezet, ha egy mól glükózt bont le alkoholos erjedéssel? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Hányszor hatékonyabb a biológiai oxidáció az alkoholos erjedésnél? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Nevezz meg élelmiszeripari technológiákat, amelyek az alkoholos erjedést használják fel! 

Írd mellé, hogy melyik terméket hasznosítják a technológiában! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. Miért kell a borospincébe lefelé tartott égő gyertyával lemenni? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 

TANÁRI ÚTMUTATÓ 
Kiegészítő megjegyzések 
A biológiai oxidáció energiamérlegének számolása attól függ, hogy a folyamat során 
transzportra elhasznált 2 ATP-t beleszámoljuk-e a keletkezett ATP mennyiségbe. Ha igen, 
akkor 38 ATP/glükóz, ha nem, akkor 36 ATP/glükóz a folyamat energianyeresége. 
Technikai megjegyzések 
Bolti élesztőt használhatunk. 
A meszes vizet a gyakorlat előtt frissen kell elkészíteni. 1g kalcium-hidroxidot 100 cm3-re 
hígítunk. Hagyjuk leülepedni, majd nem túl apró lyukú szűrőpapíron leszűrjük. A szűrletet 
használjuk. Jól záró folyadéküvegben pár napig eltartható, hosszabb idő után 
megzavarosodik a levegő szén-dioxidjától. 
 
KÉRDÉSEK, FELADATOK MEGOLDÁSI ÚTMUTATÓJA 

1. Gázfejlődést / buborékok képződését / felhabzott a tartalma. 

2. A meszes víz megzavarosodott, fehér csapadék képződött. 

3. Szén-dioxidot. 

4. Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 

                   fehér csapadék 

5. Az élesztőgombák energiát nyernek az erjedésből, amelyet saját életfolyamaik 

energiaigényének fedezésére használnak föl. 

6. C6H12O6  2 CH3CH2OH + 2 CO2 

7. A biológiai oxidáció csak oxigén jelenlétében megy végbe, az erjedéshez nincs 

szükség oxigénre. 

8. 2 mol ATP-nek megfelelő energiát 

9. 36-szor (vagy 34-szer). A glükóz biológiai oxidációval történő lebontása során 36 / 

mol 38 ATP keletkezik mol glükózonként. A különbség 18/19-szeres. 

10. Borélesztő, sörélesztő erjedése: bor, sör gyártása – az etil-alkoholt/etanolt 

használják. Sütőélesztő erjedése: Kenyér és más kelt tészták kelesztése. A 

keletkező CO2 fújja föl a tésztát. 

11. Mert az alkoholos erjedés folytán szén-dioxid fejlődik, és megtölti a pincét. A szén-

dioxid kiszorítja az oxigént, nem táplálja az égést és belélegezve akár halált is 

okozhat. A gyertya elalszik, ha veszélyes mennyiségű szén-dioxid kezd 

felhalmozódni a pincében. 

Kézdy Edit 

 


