EDITORIAL
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Inverno para aquecer
seus conhecimentos cervejeiros

E aqui estamos nós, em plena metade de 2016, na estação mais fria do ano.
Aliás, ótima para degustações e harmonizações com cervejas especiais para este clima,
que atinge mais intensamente os estados do Sul do país. Quem sabe algumas Stouts,
Dubbels ou Brown e Red Ales para harmonizar com chocolates, queijos, carnes? Por
falar em harmonização, a desta edição atende aos apreciadores das pizzas e suas muitas
surpresas, principalmente associadas ao mundo sensorial das cervejas escolhidas para
acompanhá-las. O inverno é uma boa estação para leituras, e neste número você tem
muito o que ler: vai ficar por dentro das novidades dos pellets de lúpulo; a análise de mais
medalhas de ouro do Concurso Brasileiro de Cervejas, de Blumenau/SC; o fascinante
mundo dos biergartens, os jardins cervejeiros; uma consistente entrevista com Bob
Pease, presidente da Brewers Association; uma curiosa coleção de miniaturas alemãs de
caminhões que transportam cerveja; o perfil da curitibana Bier Hoﬀ e sua contribuição
para a cultura cervejeira; uma ampla abordagem sobre a produção de copos, essenciais
para extrair todas as nuances de cada estilo de cerveja; a cobertura de eventos do setor,
como a Envase Brasil 2016 e o 11º Encontro Nacional das Acervas; o generoso conteúdo
dos nossos colunistas especializados no assunto. E muito mais. Então, aqueça suas
informações e boa leitura!

COMPARTILHE ESSA IDEIA

Fábrica

BIER HOFF
A cerveja artesanal como uma filosofia de vida

Foto: Anderson Scopel

Tudo começou quando o dentista José Antônio Mario Neto fez uma viagem para a Europa, em 2000. Lá constatou,
como muitos que viajam para o continente europeu, que não existia o monopólio de grandes cervejarias, como
no Brasil. Ao contrário, percebeu que o mercado era dominado por centenas de microcervejarias. A partir daí,
em maio de 2002, junto com seu amigo e colega de profissão, Valdecir Scopel, ambos querendo diversificar
suas atividades, então restritas aos consultórios, partiram para a criação da Bier Hoﬀ – que começou com uma
pequena fábrica-bar dentro do Shopping Estação, em Curitiba/PR, com uma produção mensal média de mil litros.

Harmonização

Pizza,
a bola da vez
PRODUÇÃO: VANESSA SOUZA
TEXTO: EMÍLIO CHAGAS
FOTOS: RONALDO DIMER
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Depois de carnes, peixes e frutos do mar, culinária oriental e hambúrguer, chegou a vez
da pizza ocupar um lugar de destaque nas harmonizações cervejeiras. Para demonstrar as
delícias dessa combinação, trazemos uma dupla expressiva: o chef Edgard Bueno da Costa
e a beer sommelier Kathia Zanatta. Segundo ela, fica bastante claro que os recheios fazem
toda a diferença na escolha da cerveja: “Devemos valorizar estes recheios, obviamente, mas
não podemos esquecer que estamos falando de pizza. Então precisamos buscar cervejas não
muito extremas, para que ambos apareçam na harmonização”.
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Bar

The Basement
Padrão internacional em Blumenau
No mais autêntico estilo de pub inglês, o The Basement fica em um porão de 100 anos,
localizado bem no centro de Blumenau/SC. As paredes são feitas de pedras e há muita
madeira, do piso até o teto, assim como nos acabamentos. Um ambiente muito confortável e
aconchegante, com um longo bar, banquetas de tecidos variados e sofás de couro em capitone.
E mais: tratamento acústico, climatização e som de qualidade.

“Somos um gastropub, o que significa que temos
uma boa cozinha com boas opções gastronômicas – todas
devidamente harmonizadas com as cervejas que temos na
carta. Mas, em minha opinião, o nosso grande diferencial é
justamente a decoração”, diz Juliano Borges Mendes, que em
outubro de 2009 fundou o bar, junto com os irmãos Bruno
e Jarbas. Os três também foram os fundadores da Cervejaria Eisenbahn, em 2002. Ou seja, são da área e conhecem
bem o assunto. “Quando começamos, não havia bares especializados em cervejas e a cultura cervejeira no Brasil dava
os primeiros passos”, lembra Juliano. A ideia do bar surgiu
depois da venda da Eisenbahn para o Grupo Schincariol
(Brasil Kirin), em 2008. Decidiram que queriam continu-

ar trabalhando com gastronomia. “Achávamos que a nossa
cidade era carente de opções de melhor qualidade e com
diferenciais encontrados nas grandes cidades. Resolvemos
apostar no segmento e abrimos o pub, que foi o primeiro de
Blumenau.” A casa trabalha com quatro chopes, todos da Eisenbahn, e uma carta de 25 cervejas, montada por Bruno e
Juliano, para quem o Brasil vem evoluindo muito em termos
de qualidade cervejeira. Além da Eisenbahn, destaca Bodebrown, Bamberg, Colorado, Morada, Seasons, The Beers,
Wäls e Way como cervejarias bem sucedidas. Entre as internacionais vendidas no Brasil, Brewdog, Brooklyn, Karmeliet,
Samuel Adams, Vedett e Westmalle são as apontadas. Além
dos produtos da Eisenbahn, a casa também trabalha com os

Música

Papito,

a cerveja do Supla

Acima das expectativas
Juliana Behr, embaixadora da Blondine, diz que os proprietários da cervejaria gostam muito do artista e de seu trabalho, pela personalidade e pela música que ele faz. “O rock, que a gente acha que tem tudo a ver com a cerveja,
pela irreverência. Ele participou, se interessou demais, estava junto no dia da
brassagem, fez questão de participar de tudo, do início ao fim, aprovando a arte
do rótulo. Foi uma pessoa que surpreendeu a gente, queria saber do malte, do
lúpulo, dos sabores”, diz ela. Sobre a cerveja, a embaixadora afirma que o que
mais se destaca é o lúpulo. “É uma Lager, de corpo baixo, e os lúpulos que usamos
são bem aromáticos, com o amargor que é característico do estilo. É uma cerveja
superfácil de tomar, fantástica, com um drikability ‘lá em cima’. No lançamento, na Galeria do Rock, em São Paulo/SP, com um sol de quase 40 °C, a gente
tomou bastante – foi perfeita para o evento. Acho que superou as expectativas
que tínhamos.” Juliana revela que, na Blondine, há quatro mestres-cervejeiros
(Fernando Baggio, Cauê dos Santos, Flávio Falqueiro e Marina Pascolatti), e que
as decisões (leia-se receitas) são tomadas em conjunto. Porém, no caso da Papito,
Baggio teve uma leve predominância. Continuidade? Uma coisa é certa: não vai
ser lote único, ao contrário: já tem um terceiro em produção.

Papito Blondine

Estilo: India Pale La
ger
Teor alcoólico: 5,1%
IBU: 34 | EBC: 12
Temperatura: 5 a 8
°C

Foto: Divulgação

Figura midiática das mais fortes,
Eduardo Smith de Vasconcelos Suplicy, o
Supla, nascido em São Paulo/SP em 1966,
está comemorando 30 anos de carreira
em grande estilo, lançando um novo CD,
“Diga o que você pensa”, o livro “Supla:
crônicas e fotos do Charada Brasileiro”,
de características autobiográficas, e uma
cerveja, a Papito, em parceria com a paulista Blondine. O nome é uma referência
ao próprio músico, que ficou nacionalmente famoso com este apelido, devido
ao sucesso alcançado no “Piores clipes do
mundo”, da MTV Brasil, do apresentador
Marcos Mion. “A Blondine veio atrás de
mim. Eles nunca tinham lançado uma
cerveja com uma ‘celebridade’. Achei bem
interessante. Eu não entendo nada de cerveja, é ‘tomei, gostei ou não gostei’. Senti
que eram pessoas bem honestas, me mostraram a fábrica, todo o procedimento –
aí, falaram que tinham imaginado uma
cerveja para mim, num estilo meio gringo, que nem tem muito no Brasil”, diz. O
estilo é um India Pale Lager, que Supla tinha tomado na Califórnia/EUA, quando
morou lá. O roqueiro acompanhou toda
a produção, participando, inclusive, da
adição do lúpulo. “Fiquei bem contente
com a cerveja, com o gosto, com o logotipo, que ficou como eu gostaria que fosse.
Cerveja vai bem com qualquer tipo de
música, não só com o rock.”

Foto: Mateus Mondini

Blondine e roqueiro multimídia
lançam India Pale Lager
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ABCerveja

Lúpulo
em pellets

Fotos: Divulgação Realli

Os pellets são mais práticos, econômicos e eficientes do que os cones de
lúpulo. Além do seu rendimento por quilo ser maior, também apresentam
vantagens no uso e armazenagem, principalmente no processo de
dry hopping, apesar do lúpulo em flor mostrar melhores resultados
aromáticos. A quantidade usada de lúpulo em cones é muito maior
quando comparada aos pellets e, além disso, a superfície de contato é
menor e a perda por absorção de cerveja é maior no uso de cones. Outro
detalhe é que os pellets apresentam maior homogeneização, e a relação
custo/benefíco é melhor. O processo interfere, sim, nas propriedades do
lúpulo, porém em níveis aceitáveis.
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Especial
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Cervejaria Vinil (MG)

o Barros

Fotos: Virgíli
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da Inconfidentes Cervejarias Conjuradas.
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Eventos cervejeiros

NEGÓCIOS
NA SERRA

A 12ª Envase Brasil aconteceu de 26 a 29 de abril, no Parque de Eventos
de Bento Gonçalves/RS, na serra gaúcha. Em meio ao Vale dos Vinhedos e à
região de produção leiteira, a cerveja artesanal conquistou visibilidade, com
a crescente oferta de equipamentos e serviços direcionados aos cervejeiros.

Fotos: Gilmar Gomes

A Envase é uma feira de negócios voltada aos profissionais do setor de bebidas. Em mais de 14 mil m², houve exposição de equipamentos e tecnologias, produtos, serviços e
processos para a indústria líquida brasileira. Vinho, espumante,
refrigerante, suco, laticínios, água mineral, cachaça e demais
destilados e, claro, cerveja estiveram sob os holofotes. Apesar
da atual crise econômica, a organização aponta um crescimento
da demanda e da oferta de tecnologia para bebidas. “Esta edição
consolidou o posicionamento qualitativo da Envase Brasil no
cenário das feiras internacionais de tecnologia para bebidas e
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alimentos”, avalia Osmar Bottega, diretor executivo da Envase.
Foram cerca de 150 expositores, dos quais 60 eram fornecedores do setor cervejeiro. As empresas vieram de oito estados e de
Alemanha, Argentina, Austrália, Bélgica, Espanha, EUA, França,
Itália, Portugal e Uruguai. Segundo a assessoria, foram dez mil
visitantes nos quatro dias, vindos de 18 estados e de 12 países, e
uma programação com 30 palestras. “Nesta 12ª edição, buscamos
valorizar a diversificação setorial e apostamos estrategicamente
na realização de agendas setoriais, através de encontros, seminários, reuniões e rodadas de negócios com profissionais dos seg-

Foto: PH de Noronha

XI ENCONTRO NACIONAL DAS

ACERVAS
Evento marca os 10 anos da Acerva Carioca e a consolidação da Acerva Brasil

Dez anos após sua criação, lá em
meados de 2006, através de uma
comunidade no falecido Orkut,
a Acerva Carioca organizou e
foi a anfitriã de um encontro
entre confrades de Acervas de
todo o país. O momento foi
de descontração, com direito
a piquenique, visitas a bares
e cervejarias e a aguardada
festa, que coroou as melhores
receitas caseiras inscritas no
Concurso Nacional. Mas também
foi de aprendizados e troca de
conhecimento homebrew, com
palestras e apresentações de
trabalhos técnico-científicos –
novidade da edição.

As atividades ocorreram no final de maio, mas os trabalhos foram abertos mais
de um mês antes, no dia 2 de abril, com a Acerva Brew Day promovida pela Acerva
Carioca, quando convivas de associações de todos os estados botaram fogo nas panelas
e produziram o líquido sagrado para a festa de encerramento do Encontro Nacional. As
Acervas aderiram em peso, motivo de orgulho por parte dos organizadores do evento: 15
estaduais, em 23 cidades, promoveram 30 brassagens, resultando em cervejas dos mais
variados estilos.

Maturando conhecimento
Nos dias 26 e 27 de maio, o Hotel Vila Galé abriu suas portas a 200 participantes com sede de conhecimento. O local foi palco de palestras e bate-papos conduzidos
por oito importantes nomes do segmento. Quem deu início ao circuito de palestras do
evento foi ninguém menos que Scott Bickham, diretor do programa de exames do Beer
Judge Certification Program (BJCP), falando sobre os estilos do guia. Ele não foi a única
presença internacional, dos EUA também veio Pete Slosberg (pelo segundo ano consecutivo no Encontro), inquieto cervejeiro-empreendedor que falou sobre sua trajetória,
projetos e pioneirismo no cenário artesanal norte-americano. Completando o hall de
competentes palestrantes, também participaram os mestres-cervejeiros Paulo Schiavetto,
Giancarlo Vitale, Alexander Weckl, André Junqueira, José Antunes e Carlos Henrique
Menezes. E, com o objetivo de fomentar a pesquisa e incentivar o aprimoramento técnico na produção de cerveja, o evento abriu espaço a profissionais e pesquisadores, que
inscreveram seus trabalhos sobre a produção da bebida. Selecionados por um júri de especialistas, composto por Afonso Dolabella, Amanda Reitenbach, David Figueira, Kátia
Jorge e Ricardo Rosa, os projetos foram avaliados com base nos critérios de aplicação à

Bem servido

Biergarten,
Cerveja ao ar livre

Foto: Paulo Augusto Soares

Hofbräuhaus
As origens do conceito

Surgidos na Alemanha, os biergartens – jardins de cerveja
– foram conquistando o mundo, se espalhando por cidades
grandes, pequenas, em vários países. Ultimamente estão
sendo adotados pelas microcervejarias, bares e outros espaços
que se diferenciam por oferecer um local ao ar livre para se
beber boas cervejas, criando uma atmosfera de aconchego.
Na Alemanha, onde existem em grande quantidade, alguns
têm capacidade para até oito mil pessoas, e geralmente as
mesas são compartilhadas. Em muitos casos, incluem música
e até jogos, o que descontrai ainda mais o ambiente.

Criada em 1589, em
Munique, Alemanha, pelo Conde da Bavária, Duque Wilhem
V, a casa da cerveja escura, ou
“Hofbräuhaus”, logo passou a
ser referência em cervejaria e
restaurante típico na tradicional cidade alemã. A ideia foi

Análise sensorial

Fundada em 2012, a
ABSC tem o objetivo de
unir conhecedores da
degustação de cervejas
e apreciadores em geral.
www.absommelier.com.br

4º Concurso Brasileiro de Cervejas
Esta edição dá sequência às análises de cervejas premiadas com ouro na
edição 2016 do Concurso Brasileiro de Cervejas, realizado em Blumenau/SC.
Pela quantidade de rótulos contemplados – foram 59 ouros de 40 cervejarias
–, foi selecionado um rótulo de cada fábrica para análise. Na próxima edição,
a última parte.

Por Rosária Penz Pacheco
Porto Alegre/RS

Rauchweizen Eisbock
Fotos: Divulgação

Alenda Bier
Origem: Morro Reuter/RS
Estilo: Rauchweizen Eisbock
Copo: Rauchbier da Schlenkerla
ABV: 11,03%
Temperatura: 6 °C

Patrona Weizen
Cervejaria Patrona
Origem: Caçador/SC
Estilo: Weissbier
Copo: Weiss
ABV: 5,1%
Temperatura: 4 °C

De coloração castanha e bastante turva, possui uma linda formação
e estabilidade de espuma bege de bolhas bem pequenas. O aroma defumado domina em um primeiro momento, mas, passando a primeira impressão, percebemos um dulçor lembrando doce de banana e um álcool
sutil. Sabor defumado, remetendo a carnes defumadas, mas também
moderadamente doce, de forma muito agradável. Banana passa, ameixa
passa, sabores que tornam essa cerveja bastante licorosa. A sensação
na boca é de uma cerveja aveludada e de corpo alto. No retrogosto, permanece um agradável defumado. Em função do alto teor alcoólico, não
é de elevada drinkability, mas excelente para a gastronomia. Harmoniza
muito bem com pratos para serem degustados em temperaturas mais
baixas, como porco assado, acompanhado de purê de maçã e repolho
roxo, ou, quem sabe, uma pasta carbonara, ou até uma boa feijoada!

Coloração dourada puxando para o laranja, turva, com excelente
formação e retenção de espuma branca. Laços permanecem no copo
ao longo da degustação. Aroma de cravo agradavelmente intenso,
além de banana e malte. Lembra bastante um pão de mel. Na boca,
os sabores repetem o que se percebe no aroma, mas com a experiência da textura: leve e carbonatada, com corpo médio. No retrogosto,
permanece um dulçor agradável vindo do malte e a condimentação
do cravo. Este estilo de cerveja é considerado o coringa das harmonizações, mas é muito bom quando a cerveja se apresenta clara para
um prato especificamente. A Patrona parece parear muito bem com
um creme brulée, pois tem a carbonatação para o corpo cremoso
da sobremesa e a condimentação para “quebrar” o dulçor e mesmo
assim manter a degustação equilibrada.

Julho/ Agosto 2016 | Revista da Cerveja | 13

Especial

A arte de transformar

vidro em copos
Cervejas especiais merecem copos especiais. Em muitos casos, a concepção é uma
pequena obra de arte, seja um processo industrial, automático ou manual. Muito
mais do que um simples recipiente, um copo ou uma taça, de vidro ou cristal,
tem funções específicas para realçar a beleza, o aroma e o sabor de bebidas, neste
caso, cervejas. Aqui, alguns exemplos de produtores e seus métodos para levar ao
mercado esse secular instrumento, essencial para apreciadores de boas bebidas.
PRODUÇÃO: VANESSA SOUZA

Foto: Divulgação Spiegelau

TEXTO: EMÍLIO CHAGAS E LETÍCIA GARCIA
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Entrevista

Bob Pease
“Os pequenos produtores
são o motor da indústria
cervejeira americana”

SILVA
TEXTO: VICTORIA

Ao longo de 35 dos seus 54 anos, Bob
presenciou uma revolução no cenário cervejeiro
norte-americano. À época, lembra, existiam em
torno de 40 cervejarias nos Estados Unidos, e
todas produziam principalmente um estilo: Light
Lager. “O consumidor não tinha escolha. O cenário
cervejeiro se parecia com o de qualquer outra
comida ou bebida, era homogeneizado e chato. Eu
diria que os cervejeiros artesanais norte-americanos
salvaram a cerveja no país.” Hoje, há mais de 4,2
mil pequenas cervejarias independentes nos EUA.
Nas palavras de Bob, quando o assunto é cerveja, o
país passou de “chacota” a “líder inquestionável de
qualidade, sabor e diversidade”.
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Atual presidente e CEO da Brewers Association
(BA), Bob Pease mudou-se para Boulder, no Colorado/
EUA, aos 17 anos, local onde vive até hoje. Formado em
Ciências Políticas pela Universidade do Colorado, Bob foi
apresentado à cerveja artesanal por um colega de quarto
da faculdade. “A loja de cervejas local vendia um fardo
especial, no qual você podia misturar e combinar até seis
rótulos por $ 5. Foi uma ótima maneira de aprender sobre cervejas que não fossem as Light Lagers industriais.”
Depois da faculdade, Bob começou a trabalhar em um
restaurante da cidade que oferecia 24 cervejas on tap e
110 engarrafadas. Lá, ganhou uma cópia do livro “Pocket
Guide to Beer”, do famoso beer hunter Michael Jackson.
“Depois disso, fui fisgado”, confessa. Mas foi durante os
quatro anos que antecederam sua entrada na BA, trabalhando em uma estação de esqui local, que ele “desenvolveu uma inestimável experiência em gestão empresarial
e de pessoas”. Lá, era responsável pela comida, bebida,
vendas e pelos ingressos para o resort.
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Fazendo cerveja

Fazendo uma

ALTBIER
I URIO
ILUSTRAÇÃO: GIOVAN

hwarz,
Por Alexander Robert Sc
da Agrária Malte
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Altbier é um estilo
com caráter todo especial,
principalmente no que se refere à produção. Em alguns
casos, é classificada erroneamente como uma cerveja Lager, mas é na verdade
uma genuína cerveja de alta
fermentação, com a peculiaridade de ser fermentada
em temperaturas bem mais
baixas que outros estilos da
mesma categoria. Por ser fermentada em temperaturas
mais baixas, o que promove
um metabolismo mais lento da levedura, há a geração
de uma quantidade muito
menor de subprodutos intermediários da fermentação
da cerveja, como acetolactato e diacetil. Esse último
composto é o precursor do
aroma de manteiga rançosa que se forma por reações
de oxidação do acetolactato.
O paladar humano é muito
sensível ao diacetil, perceptível mesmo em pequenas doses, inclusive por leigos.
Com a maturação, a
própria levedura transforma
o diacetil em compostos não
mais perceptíveis (acetoína,
e posteriormente 2,3 butanodiol).
No estilo Altbier,
qualquer percepção de diacetil é considerada um defeito.
Contudo, pelo simples fato
de haver a sintetização muito
baixa do precursor – pois a
levedura trabalha em estresse
térmico – há uma concentração muito baixa de diacetil
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