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Bem-vindos ao mercado
da consolidação
Acontece em todos os mercados, em todas as indústrias, em todos os setores. E o
mundo cervejeiro não há de ser exceção. Ia dizer que primeiro nasce uma necessidade e depois as empresas criam os produtos ou serviços para as satisfazer. Mas
isso é claramente mentira. Se tomarmos como exemplo o iPad, de Steve Jobs - na
verdade como muitos dos produtos da Apple – nós não precisávamos dele. Ou
melhor, não achávamos que precisávamos até termos visto o que faz. Aqui, claramente primeiro nasceu o produto e depois a necessidade. Adiante, que debater
isto é como entrar na discussão de quem nasceu primeiro, se o ovo se a galinha.
Ora bem, digamos que no mundo cervejeiro, os consumidores começaram a
querer experimentar coisas novas, fora da habitual oferta, queriam sabores e conjugações diferentes, sendo que o mercado se encarregou de fazer crescer um
número bastante grande de empresas que vieram satisfazer essa necessidade.
Ora, a questão é que provavelmente o mercado, dotado do seu natural dinamismo, foi mais rápido na criação de empresas do que no aumento de consumidores
o que, mais ano menos ano, leva a uma estruturação. Uns vão tremer e aguentar,
outros vão inevitavelmente cair e outros vão ser engolidos pelos grandes que começam a olhar para o mercado de cerveja artesanal como um curioso e interessante nicho para se apostar.
Já está a acontecer. Todos sabemos que a Sovina foi comprada pelo Esporão, com
tradição na área do vinho. Mas o curioso de estar deste lado, no lado de quem
apenas vê o mercado de fora, sem qualquer particular interesse por nenhum dos
players, é perceber que este é o primeiro de uma mão cheia de negócios que entre este e o próximo ano deverão acontecer. Alguns sabemos, mas juramos segredo. Outros adivinhamos. Mas, minhas senhoras e meus senhores, fazer cerveja vai
ser “apenas” mais uma das vossas tarefas. Porque o mercado das “contratações” e
“transferências” apenas agora abriu. Faites vos jeux!
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BEER CLIPPING

De norte a SAGRES
este verão
ninguém nos pára!
O verão é por excelência tempo de reencontros mas também de novas amizades.
De norte a Sagres; no campo ou na cidade; no grande festival de música ou na
festa da aldeia, há algo comum que nos
une em todos estes contrastes: a cerveja Sagres.
Celebrando a portugalidade, tão presente
no ADN da marca, a cerveja Sagres lança uma nova campanha multimeios com
a assinatura “De Norte a Sagres”, onde se
vive o expoente máximo da convivialidade
dos portugueses, mas acima de tudo, celebrando os estilos de vida contrastantes
e o encontro de gerações entre a tradição
e o contemporâneo. “Esta é uma campanha bastante singular, onde se misturam
passado e futuro, tradicional e contemporâneo, que celebra uma nova portugalidade, de diálogo e abertura, onde convivem estilos de vida muito contrastantes.
E a cerveja Sagres está presentes nestes
momentos e ideias distintas, na diversidade de tradições e eventos com que os
Portugueses vivem o seu Verão, de Norte
a Sagres. Queremos, acima de tudo, celebrar os contrastes que existem e convivem na Portugalidade”, afirma Filipe Bonina, Director de Marketing da SCC.
No âmbito da campanha e até 20 de Setembro, a Sagres desafia ainda os seus fãs
a participar no passatempo do instagram da
marca, “Preenche o teu Verão #deNorteaSagres”, e que pretende mostrar o melhor de
Portugal. A marca tem mais de 200 prémios
para oferecer: jantares “de Norte a Sagres”;
convites para festas de verão, parceria com
as marcas Degrau.Emerge (Paez e Komono),
DCK BoardShorts; Continente Online, entre
outras ofertas. O passatempo tem como
objetivo premiar os fãs que publiquem a fotografia mais criativa, original e representativa do tema de cada post, mostrando que
onde quer que estejamos, podemos sempre
contar com a cerveja Sagres.
6 • PAIXÃO PELA CERVEJA • EDIÇÃO 6

DOIS CORVOS
4º Aniversário

Música ao “som”
HEINEKEN

No passado dia 6 de Julho, a Dois Corvos celebrou o 4º Aniversário. Houve festa na nova fábrica e não faltaram as boas cervejas,
na verdade foram 20 as variedades diferentes em prova. Houve
música ao vivo, visitas guiadas gratuitas e uma intervenção artística. A festa também serviu de mote para inaugurar as novas instalações da Dois Corvos, na Avenida Infante Dom Henrique 306
- junto à Estação de Braço de Prata, em Lisboa.

No dia 16 de Agosto, desfrute da junção entre DJ Ride e Holly, que
irão dar música ao som de ‘Ridlly’ no Danau Beach bar, no Baleal.
O cartaz do Heineken Convida fecha com mais duas atuações: no
dia 5 Setembro os TMB (Tiago Bettencourt + HMB) sobem ao palco
do Praia no Parque e os Capitão Severo (Capitão Fausto + Luís
Severo) fecham a edição de 2019 com um concerto no Plano B, dia
20 Setembro. Saiba mais em heinekenconvida.pt.

PUB

PUB

DE NORTE
A SAGRES

Seja responsável. Beba com moderação.
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SAGRES 0.0%
e o Automóvel Club de Portugal
promovem ação conjunta

BEER CLIPPING

SUPER BOCK tem
mural de grande escala

VADIA ORIGINAL
muda de visual!

É em Portugal que se encontra um dos maiores murais artísticos do Mundo. É épico pela escala (cerca de 3.000 m²), pela
quantidade de tinta empregue (4.000 litros), pela imagética
utilizada e pela equipa envolvida, que juntou 19 artistas, alguns da zona do Porto. Nasceu da junção de esforços entre o
português Alexandre Farto mais conhecido por Vhils e a dupla
espanhola PichiAvo e encontra-se na fachada exterior do armazém automático do Super Bock Group, em Leça do Balio.
Alexandre Farto concretiza a escala, exigente também ao nível da produção: “Já lá vão uns bons anos de desafios a trabalhar no espaço público, mas este envolveu formação em
escalada e dois turnos de trabalho por dia, num total de 20
horas, durante 17 dias, por vezes em condições de chuva e
vento fortes.” O projeto decorreu sob a coordenação do Vhils
Studio e da plataforma cultural Underdogs, codirigida por
Pauline Foessel e Alexandre Farto.
Para Rui Lopes Ferreira, CEO da cervejeira portuguesa, “Este
mural é simplesmente magnífico e deixa-nos a todos, no Super Bock Group, muito orgulhosos por tudo o que significa,
nomeadamente por expressar o nosso património cervejeiro.”
É através desta representação figurativa que combina a património cervejeiro do Super Bock Group com mitologia grega,
que nasce esta fachada única e singular, que transmite a ideia
da intemporalidade e da durabilidade. O background de graffiti estabelece uma ligação com nomes de colaboradores e
com os valores da empresa, como são a autenticidade, a superação, o respeito, a ética e a qualidade. Durante a execução
da obra, os artistas tiveram em conta o espectro cromático
da Super Bock, bem como a história e as características da
cerveja.
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Com o novo visual dos quatro rótulos da gama original, a marca pretende reforçar a modernidade com uma imagem gráfica mais sóbria, de linhas simples que recordam instrumentos
musicais. Uma bateria, uma guitarra, um teclado e um saxofone, evidenciam a forte ligação da marca à música, celebrada
todos os fins de semana no Vadia Brewpub, desde 2015, e no
festival Vadia Rock, desde 2012. Sendo idêntico ao recorte dos
rótulos da gama Harmonização, o formato dos novos rótulos
reforça a homogeneidade e harmonia dentro das várias referências de cervejas do catálogo de produtos da marca.

AF_ED_IMPIlustracao_193x115mm.pdf
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A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, através da sua nova
marca Sagres 0.0% e o Automóvel Club de Portugal (ACP) ajustam a parceria estabelecida em 2010, disponibilizando a todos seus
associados que solicitem uma assistência em viagem, a oferta de
uma lata Sagres 0.0% 33 CL, a cerveja adequada a qualquer ocasião
de consumo. Esta iniciativa, única em Portugal, irá contar com 30
viaturas do ACP equipadas com coolers com a nova Sagres 0.0%,
de forma a oferecer uma cerveja com a temperatura ideal para ser
consumida. Com 28.500 assistências registadas durante o ano de
2018, o ACP reafirma esta parceria com a SCC demonstrando que é
possível beber uma ótima cerveja sem álcool, em qualquer ocasião,
refrescando-se com esta nova tendência. “Sagres 0.0%, sem álcool,
com ingredientes 100% naturais, pode ser consumida em qualquer
momento, sem limitações e com menos 40% de calorias face a
uma cerveja Sagres original, respondendo à tendência de estilos de
vida mais equilibrados.”, adiantou Nuno Pinto de Magalhães, Director de Comunicação e Relações Institucionais da SCC.
PUB
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O sabor MAHOU
conquista a Austrália

CMY

K

O éxito da Mahou continua a extravasar fronteiras, tendo conquistado quatro troféus nos “Australian International Beer Awards”. A
icónica Mahou Cinco Estrellas e a Maestra Dunkel foram reconhecidas com Prata, sendo que Maestra Doble Lúpulo e a Barrica
Original conquistando o bronze. “Um triunfo que deixa um sabor
excecional, uma vez que somos a única cervejeira espanhola premiada neste prestigiado concurso”, destacaram em comunicado.
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SUPER BOCK
tem máquina
a energia
solar

BEER CLIPPING

CORUJA
tem nova Campanha:
“Hoppy Lager.
Mais do que voa. Desliza.”
As cervejas especiais Coruja da Super Bock
voltam a despertar “Do Dia para a Noite”
comunicando a mais recente variedade
da gama: a Hoppy Lager. O novo anúncio
está em exibição nos canais por cabo e nos
meios digitais. “Mais do que voa. Desliza” é
o “claim” da nova vaga de comunicação. O

anúncio televisivo junta-se às ativações digitais e às criatividades outdoor, que já se
encontram em vários pontos do país. A Hoppy Lager é a mais recente cerveja da gama,
destaca-se por ser leve, fácil de beber e
com aromas cítricos. Junta-se às cervejas
American Amber Lager e India Pale Ale.

A celebração do 25.º Super Bock Super
Rock no cenário natural e idílico do Meco
significa responsabilidade ambiental acrescida para todos e a Super Bock contribui
ao manter o uso dos copos ecológicos
reutilizáveis e é a primeira marca de cervejas a introduzir uma máquina de cerveja
à pressão a funcionar a energia solar, uma
novidade nos festivais de música em Portugal. A máquina inclui um sistema de bebidas de pressão e permite a refrigeração
de bebidas em latas, garrafas em PET ou
em vidro. A Sustentabilidade ambiental em
conjunto com a experiência cervejeira e a
música são os três maiores eixos de atuação da Super Bock.

PUB
PUB

O BREW!
Coimbra

WWW.CINCOCHAGAS.COM
SEJA RESPONSÁVEL, BEBA COM MODERAÇÃO
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Há um novo e alternativo evento cervejeiro a fermentar em
Coimbra, Festival da Cultura e das Novas Tendências Cervejeiras – realiza-se entre 13 e 15 de setembro, no Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra, no Parque Verde do
Rio Mondego.
Este eclético evento ao ar livre receberá mais de 15 cervejeiros e mais de 100 cervejas nacionais e internacionais. Para
acompanhar há street-food e música ao vivo. A entrada no
recinto é gratuita, sendo que os interessados em degustar as
várias cervejas deverão comprar o copo em vidro do evento.
O copo reutilizável é apenas uma das medidas a ser aplicada no âmbito de um projeto que se quer “verde” desde raiz.
João Claro, organizador do Brew! Coimbra, pretende iniciar
nesta cidade uma nova tradição, com a cidade e Região Centro na rota da revolução das cervejas artesanais.
EDIÇÃO 6 • PAIXÃO PELA CERVEJA • 11

O MUNDO DA CERVEJA

Beers & Tailors
Cerveja à medida
> texto Susana Marvão > fotografia D.R.

A Beers & Tailors nasceu para distribuir cervejas artesanais portuguesas mas também cerveja do mundo.
Já tem lojas em modo franchising em Aveiro e Lisboa e quer ser uma escola de formação. Sobretudo,
Pedro Novo, mentor do projeto, quer contribuir para o crescimento da cultura cervejeira.

A história da Beers & Tailors remonta
a 2004, na cidade de Aveiro, quando
o projeto ainda se chamava “Original
1920” e apenas se dedicava à distribuição de cerveja artesanal naquela zona geográfica. Já na altura, diz
Pedro Novo, mentor do projeto, a
postura no mercado se diferenciava. “As empresas que atuavam neste
setor basicamente trabalhavam com
cervejas belgas, alemãs, algumas da
República Checa e pouco mais. A
Original 1920 surgiu para distribuir as
cervejas artesanais tanto portuguesas como internacionais, o que na
época era inédito”.
Palavra puxa palavra, projeto puxa
projeto e Pedro Novo acabou por fazer sociedade com Luna, da concorrente Corbirr, de Lisboa. Juntou-se
assim o know-how que Pedro trazia
das cervejas artesanais à experiência
de 20 anos de mercado e ao poder de
investimento em máquinas e logística
12 • PAIXÃO PELA CERVEJA • EDIÇÃO 6

de Luna. Nasceu assim, da fusão das
duas empresas, a Beers & Tailors.
ARTESANAIS E NÃO SÓ
O foco nas cervejas artesanais portuguesas continua a ser o grande foco
da Beers & Tailors. No entanto, por
muito que Pedro Novo gostasse de
trabalhar apenas com este nicho, não
é viável. “Adorava poder só trabalhar
com cervejas artesanais, mas apercebi-me que este mercado vale apenas
15% da distribuição nacional, e acho
que até já estarei a ser bastante generoso, o resto serão cervejas industriais”. Para, mesmo assim, continuar
a marcar a diferença, a Beers & Tailors
aposta em marcas que sendo industriais, se destacam. “Em vez de termos
uma Lager de uma marca convencional, optamos por uma Pilsner Checa,
por exemplo. Porque na verdade são
as Pilsner e as Lager que se consomem mais em Portugal. São a base.

As segundas mais vendidas são as
Weiss, como as Erdinger e Paulaner”.
As cervejas belgas são ainda muito requisitadas pelo mercado, até porque
durante 20 anos foram uma grande
aposta das empresas de distribuição
em Portugal. “São cervejas que as
pessoas se habituaram a beber, estão
enraizadas na nossa cultura”.
Mas então porque é as cervejeiras
artesanais não apostam mais neste
tipo de cerveja? Na verdade, algumas
apostam. Exemplo disso são a Vadia,
Sovina e Praxis que, segundo Pedro
Novo, conseguiram criar cervejas
com drinkability, que se vendem facilmente e das quais os clientes não
se vão cansar e por isso voltar a comprar. “É isto que dá sustentabilidade
aos negócios e fideliza os clientes.
Pode-se beber mais do que uma, o
teor alcoólico não é muito grande.
Se eu abrisse uma fábrica de cerveja artesanal a primeira coisa que faria
EDIÇÃO 6 • PAIXÃO PELA CERVEJA • 13

Há demasiadas marcas
e a quererem fazer cada
vez mais. Dou algumas
palestras para novos
cervejeiros e o meu
conselho é para terem
calma, para fazerem bem as
contas e se diferenciarem.

seria uma Pilsner e logo em grandes
quantidades, não ia comprar fermentadores de 500 litros. Comprava
um grande fermentador porque com
certeza iria ser a cerveja com mais
saída”.
Só para termos noção as Pilsner e
Lager serão responsáveis por qualquer coisa como 85% do mercado.
Ou seja, restam 15% para todos os
outros tipos de cerveja. “No meu
entender, a Super Bock está a trabalhar muito bem e está muito atenta
ao mercado. Começou pelas 1927
e percebeu que ainda havia espaço
mais outra cerveja com mais drinkability e criou a Coruja”.
Resumindo, Pedro Novo diz que o
facto de as empresas de cerveja artesanal estarem permanentemente a
fazer novos tipos de cerveja sem se
fidelizarem a um é bom, cria um dinamismo no mercado, mas apenas
funcionais para os tais remanescentes
15%. “Aliás, nem essa percentagem é,
14 • PAIXÃO PELA CERVEJA • EDIÇÃO 6

porque aí falamos de empresas clientes como o Catraio, a Cerveteca, o
Armazém da Cerveja… que já são alguns, mas não serão mais do que 20
casas como estas a nível nacional”.
DOS PAÍSES ÀS MARCAS
E se quando começou, a distribuição
da Beers & Tailors era feita por países,
porque era a ‘métrica’ mais importante na altura, cada vez mais as pessoas
dão mais destaque às marcas. Neste
momento, estão a ter particular saída
as Paulaner e a Cozel.
Para além de uma loja em Aveiro –
a empresa criou a marca Lovecraft
para as suas beershops –, que se dedica à venda de cervejas artesanais
portuguesas e cervejas do mundo,
incluindo merchandising de várias
marcas internacionais, assim como
a própria marca Lovecraft também
dedicada à moda, a empresa prepara a abertura de um espaço em
Sintra. “Queríamos ter um mega espaço para a venda de cervejas em
garrafa e agora até vamos passar a
ter igualmente a pressão. Este franchising é inspirado no steampunk,
indo buscar o futurismo através da
antiguidade. E queremos que seja
muito mais do que uma loja, queremos que seja uma escola de formação e de apresentação de cervejas
e literatura dentro da cerveja”. Em
breve poderemos ainda contar com
mais uma loja no Algarve, em Vilamoura.

OS PRÓXIMOS DOIS ANOS
Em Portugal já se começam a ver algumas movimentações no mercado,
com as marcas de cerveja artesanais
a serem cobiçadas por nomes mais,
digamos, sonantes. É o fenómeno
da consolidação a acontecer, natural de um setor que ainda se está a
descobrir e organizar. “Sim, já sabemos que há algumas grandes marcas, inclusivamente internacionais,
interessadas em comprar cervejas
artesanais portuguesas. Acredito que
as marcas que estão a ser bem trabalhadas, como é o caso da Musa,
Dois Corvos, Pedro Sousa… sejam
mais tarde ou mais cedo abordadas
por grandes empresas. Alguns cervejeiros estão prontos para a venda
mas há outros que estão dispostos a
‘lutar’ pelos seus projetos”.
Conhecedor dos bastidores dos
projetos de cerveja artesanal, Pedro
Novo admite que, em muitos casos,
o grande problema é a falta de estrutura e capacidade de gestão dos
responsáveis. “São apaixonados por
cerveja, isso não há qualquer dúvida, fazem-no por gosto e há muitos
que não estão a ter qualquer retorno
financeiro. E isso, ao longo do tempo, não é viável”. Aliás, Pedro Novo
salienta mesmo que já nota o facto
de algumas marcas estarem a perder
‘terreno’ e dos envolvidos nos projetos não estarem a ganhar dinheiro “para alimentar este hobby”. Sem
adiantar marcas, o empreendedor

diz ter conhecimento de uma mão
cheia de projetos que simplesmente
vão deixar de existir se não para já, no
próximo ano.
DEMASIADAS CERVEJAS
Tudo isto colide em algo que já abordamos várias vezes na Paixão Pela
Cerveja em opiniões veiculadas por
vários cervejeiros, distribuidores e
intervenientes no setor: o mercado
português não está preparado para
ter tanta marca de cerveja. “Há demasiadas marcas e a quererem fazer
cada vez mais. Dou algumas palestras para novos cervejeiros e o meu
conselho é para terem calma, para
fazerem bem as contas e se diferenciarem. Há muito entusiasmo, o que

é excelente, mas na minha opinião o
mercado está agora a arrancar, por
isso é preciso ir mais devagar”.
Aliás, a distribuição é um grande desafio para os novos cervejeiros, até
pela validade da bebida. Diz Pedro
Novo que a distribuição se divide em
dois grandes ‘ramos’: o canal Horeca
mais habitual e o mais especializado,
este último muito pequeno e o que
realmente absorve as cervejas artesanais. “Por isso, quando os jovens
cervejeiros me começam a dizer que
vão colocar um comercial ‘na rua’,
com carrinhas, desaconselho. É preferível trabalharem apenas o canal
mais especializado e serem inclusivamente eles próprios a fazê-lo, sem
grandes investimentos de recursos

humanos ou frota. As empresas de
cerveja artesanal querem fazer tudo
em um e não se apercebem do valor que existe entre a armazenagem
a distribuição. Têm de ser dois negócios à parte. Uma coisa é a produção outra coisa são os serviços”.
Exemplo disso é que nos programas
tipo “Shark Tank”, onde tipicamente
um grupo de investidores ouve empreendedores a explicarem os seus
projetos e decidirem o investimento, a primeira pergunta a ser feita é:
já tem canal de distribuição? “Se as
marcas não tiverem, já nem sequer
investem”.
Uma coisa é certa, o mercado das
cervejas artesanais está deveras interessante!
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LABEL & DESIGN

A subtil leveza do ser

Bolina Hipster Monkey
> texto Susana Marvão > fotografia D.R.

Cool, estilosa, fashion e obviamente hipster. A Hipster Monkey, uma blonde ale da Cerveja Artesanal Bolina,
expressa irreverência, isto apesar de se apresentar como uma cerveja de “iniciação”.
A Bolina Hipster Monkey Apresenta-se como
cool, estilosa, fashion e “preparada” para que
toda a gente goste dela. De fácil relacionamento, esta blonde é fresca “e mais económica do que as demais”, garante a Bolina, a
cerveja artesanal que nasceu na Azambuja.
Dedicada mais ao malte do que ao lúpulo,
esta “loira” – assim a apresentam os seus responsáveis, é mais doce do que amarga. Leve
e subtil, com ligeiras borbulhas, “ela sacia mas
não enche e atenção que tanto o copo como
a garrafa podem ser rápida e facilmente esvaziados”.
Apelidada pela Bolina de “a nossa estrela
dourada”, esta golden ale trata-se da “Bolina
mais desejada e consumida no mercado português”, sendo a cerveja ideal para ter numa
das torneiras lá de casa na prateleira do frigorífico. “Um excelente brilharete para matar
a sede dos convidados ou clientes ou para
disfrutar em qualquer ocasião”.
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Fundada em 2013 por Miguel Meneses, José
Guilherme Costa e Camila Begonha Lopes, o
grande objetivo da Cerveja Artesanal Bolina é,
segundo a empresa, criar cervejas únicas concebidas com a missão de transmitir novos sabores e aromas através da máxima qualidade.
UMA CERVEJA DE INICIAÇÃO
Rui Bento, head brewer da Bolina, explicou
à Paixão Pela Cerveja que a Hipster Monkey
surgiu com o objetivo primordial de “iniciação” e entrada no mundo da cerveja artesanal. “Ao ser uma cerveja leve, de baixo teor
alcoólico e pouco amarga, é uma excelente
opção para iniciar alguém neste mundo!”
Aliás, o head brewer acredita que esta cerveja
representa por si só o que anteriormente referiu mas, em termos de negócio é – provavelmente – a cerveja mais vendida do portefólio
Bolina. “Isto é uma excelente notícia, uma vez
que nos indica que o mercado cervejeiro está

em crescimento, com cada vez mais gente a
navegar contra o vento (Bolinar!!!)”.
O MACACO HIPSTER
O rótulo ostenta um macaco, em inglês
monkey, “estilizado” com todos os atributos
a que um hispter tem “direito”. Não faltam
os característicos óculos da massa, a camisa
xadrez em tons de vermelho e um brinco na
orelha esquerda.
Rui Bento diz que o rótulo “expressa irreverência, rasgar o estabelecido e querer coisas
novas”, com a cerveja a representar “a nova
procura de novos aromas e sabores diferentes do que fomos toda a vida formatados”.
A cerveja blonde ale, de cor dourada e com
excelente formação de espuma fina e persistente apresenta aromas maltados e algumas
notas de nozes e damasco. O seu sabor é leve
e com algum doce. Médio corpo e final meio
seco.

BEER GPS
BRAGA

Letraria
Craft Beer Library
Braga prefere a Letra F
> texto Susana Marvão > fotografia D.R.

No Letraria Craft Beer Library Braga são mais de 150 as variedades de cervejas artesanais disponíveis
para prova e harmonização com snacks e petiscos. E ainda há livros.

Braga está a mudar, ‘diz’ a cerveja artesanal
Letra. “Cada vez mais jovem, mais dinâmica, mais cool... chega agora o primeiro bar/
restaurante totalmente dedicado às cervejas artesanais em pleno centro histórico”.
Chama-se Letraria Craft Beer Library Braga e está a 50 metros da Sé da cidade dos
arcebispos. Depois de Vila Verde - onde
para além da fábrica a marca tem um bar,
inaugurado em junho de 2015 - e Porto, o
“abecedário” avança assim para Braga num
espaço que contempla bar e restaurante
com o conceito de livraria comunitária.
Ao todo, são mais de 150 as variedades de
cervejas artesanais disponíveis para prova e
harmonização com snacks e petiscos. “Na
cozinha, a procura pela melhor combinação entre um determinado estilo de cerveja
e o prato é constante e potenciada em diferentes eventos que realizamos ao longo
do ano”, comunicam os responsáveis que
adiantam ainda uma novidade: o brunch de domingo.
O espaço apresenta 23 torneiras de cerveja de onde saem vivas e frescas as cervejas Letra, produzidas em Vila Verde, “assim
como o melhor da oferta de outros produtores nacionais, bem como as melhores
criações de vários cervejeiros de todo o
Mundo”.
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riedades da marca, cada uma com uma
letra associada. A A é uma Weiss, uma receita originária da Alemanha com aroma
frutado. A B, uma Pilsner, de sabor mais
fresco. A letra C corresponde a uma Stout,
com sabor a café e caramelo e a D, uma
Red Ale, de cor avermelhada e toque floral.
A Letra E é uma Belgian Dark Strong Ale,
cor rubi escuro e com espuma cremosa
devido aos maltes utilizados. Já a F apresenta-se como uma American India Pale
Ale que combina a doçura do malte com
o amargor dos lúpulos. E é precisamente
esta uma das letras que mais tem tido sucesso no espaço em Braga, disse à Paixão
Pela Cerveja Filipe Macieira, um dos responsáveis pelo projeto. “As tendências são
ligeiramente diferentes aqui em Braga. No
Porto, a Letra F - American India Pale Ale
é a que tem mais saída. Em Braga, a Letra
F partilha o protagonismo com a Letra B
Bohemian Pilsner. Que indica que o mercado ainda não é tão evoluído, mas está a
caminhar nesse sentido”.
COMPONENTE GASTRONÓMICA FORTE
Uma promessa feita pelos responsáveis
para este espaço é oferecer diferentes propostas gastronómicas e posicionar Braga
nos roteiros do fenómeno global do consumo de cerveja artesanal. “O público de

Braga há muito que ansiava por um espaço com variedade e diversidade de cervejas artesanais. Ainda por cima um projeto
como este que teve origem na Universidade do Minho. Temos crescido neste último
mês dia após dia”, referiu Filipe Macieira.
Para já, e apesar de estarem abertos há
poucos meses, o responsável salienta que
a Letraria Craft Beer Library Braga tem uma
vertente de restaurante forte, mais que Vila
Verde e mais que a Letraria do Porto. Nesse sentido, resolvemos investir mais em
pratos de partilha e o que tem sido muito
elogiado por todos é o Entrecôte de Carne
Maturada. São 600gr de puro prazer!”.
Ah, e não se chama Livraria só porque sim.
Para além de bar, o espaço vai funcionar
também com um conceito de livraria comunitária. Os clientes são convidados a
trazer livros para aumentar a coleção, mas
também podem levar algo para ler e devolver semanas depois.
LETRARIA CRAFT BEER LIBRARY BRAGA
Coordenadas GPS:
41.549552, -8.427167
R. Dom Gonçalo Pereira 35
4700-426 Braga, Portugal
Horário:
Das 16:00 às 00:00
www.cervejaletra.pt
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BEER GPS
LISBOA

Duque Brewpub

O que é nacional é bom!
> texto Mafalda Freire > fotografia Ernesto Fonseca

O Duque Brewpub é, como o próprio nome indica, um bar de cerveja que também tem produção própria. Os produtos
nacionais sã o o destaque já que o objetivo é “ser a montra da melhor cerveja artesanal que se faz em Portugal”.

Situado na Calçada do Duque, o primeiro
brewpub de Lisboa nasceu há cerca de três
anos e meio e teve um percurso algo acidentado, que envolveu um fogo no prédio
em que está alojado. Mas o projeto prevaleceu graças à perseverança de Miguel Nozolino e Tiago Castel-Branco. Tudo começou porque os dois sócios, apaixonados por
cerveja, decidiram iniciar-se a fazer a sua
própria bebida e frequentaram alguns workshops para aprender sobre cerveja artesanal. Tiago Castel-Branco explicou, à Paixão
Pela Cerveja que o sócio tinha um espaço
de família onde queria montar um negócio
e, assim, juntaram o útil ao agradável. Assim
nasceu o Duque Brewpub.
Determinantes para o início do projeto foram também Pedro Lima e Vítor Faria, que
têm a marca Aroeira, e que “ensinaram tudo
sobre o negócio”, num grande espírito de
interajuda entre cervejeiros.
APOSTA NO QUE É NACIONAL
O Duque tem “a sorte de estar no quarteirão
da cervejaria Trindade e, por isso, é o único
sítio no centro de Lisboa em que se pode
produzir cerveja”. A fábrica fica nas trasei20 • PAIXÃO PELA CERVEJA • EDIÇÃO 6

ras do bar e tem capacidade para produzir
750 litros. Usualmente são feitas “três receitas diferentes todos os meses”, mas no
bar há sempre mais oferta produzida através
de “contract brewing com Musa a e a Post
Scriptum, num total de 4500 litros ao mês”,
revelou Tiago Castel-Branco. Esta produção
é sempre vendida ‘in-house’.
O projeto dá primazia ao que é português
e, por isso, a sua oferta é exclusivamente
nacional, mas é também um local de experimentação, com uma oferta variada e
sempre nova. Muitos cervejeiros “que estão
a começar, enviam-nos cerveja para experimentar, se gostamos colocamos no nosso
menu”. A ideia é permanecerem assim e terem “o máximo de produtores locais”, mas o
grande objetivo é serem “a montra do que
melhor se faz em Portugal”. Aliás, com cerca
de 70 a 80% dos clientes a virem de fora do
país, isso é inequívoco, mas o “foco não são
os clientes internacionais, mas sim o público que gosta de cerveja”. Consolidação é a
estratégia para este ano e, no futuro, quem
sabe “a abertura de uma fábrica”, aproveitando a localização privilegiada para produzir cerveja.

ROTATIVIDADE
Na carta do Duque há cervejas para todos
os gostos desde IPA até às Stout. À pressão
existem doze torneiras de cerveja que, além
das seis Duque, vão apresentando sempre
novas e que “não repetem para dar a conhecer o que há novo no mercado”. É possível pedir copos de cerveja de 20cl, 40cl
ou então comprar um jerrycan de um litro e
levar para casa. As cervejas Duque de maior
sucesso são a Amarguinho (Pale Ale), a Aloirado (Blonde Ale) e a Albino (White Stout).
Já engarrafada, há 50 rótulos das mais conhecidas marcas nacionais como a 8ª Colina,
Letra, Bolina entre muitas outras, que mudam de seis em seis meses e em que todas as
semanas há uma cerveja em promoção. Mas
se lhe der a fome enquanto bebe, o Duque
também serve petiscos em que se destacam
tostas e tábuas de enchidos e queijos.
DUQUE BREWPUB
Coordenadas GPS:
38.713159, -9.142558
Calçada do Duque 51, 1200-156 Lisboa
Horário:
Das 16:00 às 00:00
www.duquebrewpub.com
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CHEF’S, CERVEJAS & PETISCOS
JUSTA NOBRE

Uma gastronomia

Justa e Nobre
> texto Maria Helena Duarte e Susana Marvão > fotografia Ernesto Fonseca

Nasceu em Trás-os-Montes mas foi Lisboa que praticamente a viu crescer. Ou, pelo menos, amadurecer.
Justa Nobre, um nome incontornável da cozinha portuguesa, conversou com a Paixão Pela Cerveja
e deixou-nos a salivar. Literalmente.

Justa Nobre nasceu bem no coração de
Trás-os-Montes, em Vale dos Prados. E
acreditamos que não ficará chateada connosco quando partilharmos que tem 62
anos, recheados de muita experiência e
histórias para contar. De lá, de Trás-os-Montes, transportou a alma e o sabor
da cozinha tradicional portuguesa para a
capital lisboeta, para onde veio trabalhar
na adolescência. Sim, Justa Nobre não
fez escola de culinária ou de gestão. Fez
a quarta classe e sonhava ser enfermeira
ou cozinheira. E acreditamos que também
não ficará chateada connosco quando
não tivermos a mínima pena de não ter
seguido enfermagem…
Hoje, Justa Nobre continua a definir a sua
cozinha como “portuguesa”, mas agora
“mais evoluída, mais moderna”. Até porque, confessa, há produtos de há 40 anos
que nem sequer já existem ou caíram em
desuso, enquanto outros foram ganhando mais protagonismo. “Há uma evolução
natural, tudo é muito mais simplificado, as
máquinas com as quais trabalhamos são
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muito melhores e mesmo as pessoas que
trabalham connosco são mais evoluídas,
mais modernas”. Mas nem por isso a cozinha de Justa Nobre deixou de ser de “raiz
portuguesa e de conforto”, nunca tendo
sequer desistido daqueles produtos que
antes eram atribuídos a pessoas com reduzidos recursos financeiros. Sobretudo,
diz a cozinheira, nunca desistiu dos produtos portugueses, como os enchidos,
os cuscos, os milhos… “nunca abandonei
esses produtos porque as pessoas tinham
necessidade e gostavam de os comer”.
A COMIDA DA AVÓ
Atualmente com um restaurante aberto
em Lisboa - O Nobre, no Campo Pequeno
–, a grande maioria dos clientes são empresários que “quase não fazem refeições
em casa” e “têm saudade dos pratos que
comiam na juventude, que as avós lhes faziam. “Senti mesmo que as pessoas tinham
necessidade desses produtos”. A provar
esta, digamos, tendência está o facto de
Justa Nobre ter feijoada, durante todo o

ano, às quintas-feiras, e que tem sempre
saída. O mesmo se passa com o butelo
com casulas, um prato transmontano que
a cozinheira apresenta no inverno e que
os clientes já procuram especificamente
por ele. “As pessoas gostam muito de todos os pratos esquecidos no tempo. Somos é poucos a fazê-los”.
“Tenho um cliente que um dia foi a Trás-os-Montes ver o pai que estava doente e
não teve tempo para almoçar e trouxe-me
um saco de merujes e pediu-me para lhe
fazer uma salada, porque tinha saudades”.
Sopa de beldroegas, a saber “a casa”, é outro ‘must’.
Aliás, nada como testemunhar ‘in loco’
esta tendência, já que no dia em que
fomos visitar Justa Nobre uma das sugestões para entrada era precisamente
carapauzinhos de escabeche. Já agora,
depois havia sopa de santola, tártaro de
salmão com pera abacate, carré de borrego com batata gratinada e sopa dourada com frutos vermelhos. Tradição, inovação e modernidade tudo numa única

refeição. Todos os pratos foram acompanhados de cervejas artesanais portuguesas, como Praxis Weiss, Cervejola, Cinco
Chagas Extra Brut IPA, Judia, Sin Pecado,
Trindade Sacra, Epicura e Seleção 1927
Bavaria Weiss.
Mas lá porque a cozinha é portuguesa,
que não se pense que Justa Nobre não
tem pratos de assinatura. Mais: a maioria
deles até são mesmo de assinatura. “Tem
é sempre um toque português, um toque
transmontano”. Aliás, Justa Nobre confessa que adora inovar na cozinha. “Gosto sempre do último prato que acabei de
criar. Mas adoro cozinhar para as pessoas,
gosto de ir à sala e ver as pessoas satisfeitas”, tal como aconteceu com a sua última
“obra”: ensopado de robalo, que sai ‘à rua’
às sextas e ao domingo.
Quando visitar O Nobre não deixe de provar arroz de marisco, a perninha de cabrito assada à transmontana, o lombo de
garoupa de coentrada, o roastbeef, e para
finais perfeitos o leite creme, as farófias, a
surpresa de chocolate ou o doce carmim
com creme de baunilha, por exemplo.
A MAGIA DA CRIAÇÃO
A criação surge quase por magia, digamos, sendo que umas vezes Justa Nobre
olha para o produto e idealiza o prato e
outras vezes idealiza o prato e vai comprar os produtos para o confecionar. No
entanto, deixa escapar que gosta mais de
cozinhar peixe. “No peixe vemos o resultado mais rápido, não precisa de grandes
temperos mas bons acompanhamentos.
Gosto de bons purés e de verduras. Gosto
muito de cozinhar com produtos da terra
e é raro um prato da casa não ter uma verdura ou uma salada”.
Como curiosidade, perguntamos a Justa Nobre se tivesse para uma ilha deserta
pudesse apenas um utensílio de cozinha,
qual seria? Prontamente, a chef diz: uma
caçarola. “Eu haveria de descobrir o que
lá colocar”.
Com clientes fiéis há 40 anos, o feedback
que Justa Nobre tem da sua cozinha dificilmente poderia ser mais gratificante.
“Os meus clientes são pessoas que viajam
muito e adoram comer fora, mas que dizem ter muitas saudades da minha comida. Provavelmente dizem isto porque são
meus amigos, mas sei que têm saudades
da cozinha portuguesa. Eu quando estou
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Justa Nobre aconselha
a que experimentem as
cervejas nacionais. “Porque
ao fazê-lo estamos a ajudar
a própria economia e elevar
os nossos produtos ao
mais alto nível. E é disso
que precisamos, tanto na
comida como na bebida”.

fora também tenho saudades de um bacalhau cozido”.
Se mudaria alguma coisa no seu percurso?
Justa Nobre diz que sim, mas nunca a opção de ser cozinheira. “Mas há 20 anos teria
ido para um curso de cozinha, ia conhecer
outras realidades. Mas não há assim nada
de que realmente me arrependa. Sinto-me
tão feliz, tão bem dentro da minha pele a
fazer a minha cozinha, tenho clientes que
gostam dela. Não, não mudava… sinto-me
bem”. Para além do seu restaurante, são
muitas as facetas de Justa Nobre – que inclusivamente desenvolveu e dá o ‘rosto’ ao
conceito Bitoque no Ponto – desde projetos de consultoria a presença em televisão
e solicitações de revistas.
TODOS OS CLIENTES SÃO ESPECIAIS
Não será por isso de estranhar que pela
sua mão, ou pelo seu prato, tenham já

passado desde governantes a artistas e família real. Escolher alguém especial é que
não, porque “gosto de todos os que entram por aquela porta. Tenho muito respeito pelos meus clientes, cozinho para
eles e são eles que me ajudam a ter o meu
negócio”.
Justa Nobre gosta de ir ao mercado – “Lisboa está com uma dinâmica incrível” – e
tem já os seus fornecedores bem definidos. Aliás, por ela, ia ao mercado todos os
dias. E não é por ter um restaurante que
não se façam refeições fora. “Às vezes
apetece-me um frango no churrasco ou
ir a um restaurante sofisticado. Às terças-feiras, quando conseguimos estar de folga, vamos sempre almoçar fora e por isso
depende muito do que nos apetece na
altura. E também aproveito para ir visitar
os colegas”. Sábado ao almoço é dia dos
netos - duas meninas e um menino –, mas
aí já é para que a avó cozinhe em casa.
Aliás, a família é “tudo” para Justa Nobre,
até porque no negócio estão envolvidos o
marido, as irmãs, o cunhado e o filho. “Um
por todos e todos por um”, disse à Paixão
Pela Cerveja. Aliás, por falar em cerveja,
Justa Nobre já usa esta bebida nos seus
cozinhados, não fosse uma Confrade desta irmandade. “Já tenho uma sopa que leva
cerveja e umas queijadinhas”. No O Nobre
cada vez mais os clientes pedem cerveja
para acompanhar a refeição, sendo que no
caso de Justa Nobre é da cerveja preta que
particularmente mais gosta. “Mas é claro
que depende da comida. Gosto de experimentar praticamente de tudo”. A fechar
a conversa o conselho que a cozinheira
deixou aos leitores foi precisamente esse:
que experimentem as nossas cervejas nacionais. “Porque ao fazê-lo estamos a ajudar a própria economia e elevar os nossos
produtos ao mais alto nível. E é disso que
precisamos, tanto na comida como na bebida”.
O NOBRE
Av. Sacadura Cabral 53B, Lisboa
reservas@onobre.pt
Horário
Segunda a domingo:
12h15-15h | 19h15-23h
Sábado: 19h15-23h
A partir do primeiro domingo de
setembro e até ao final de maio há
cozido à portuguesa
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GRANDE ENTREVISTA
TIAGO BRANDÃO

Tiago Brandão, presidente EBC

Honrar as boas-práticas
> texto Susana Marvão > fotografia Carlos Figueiredo

Tiago Brandão, diretor de projeto do Super Bock Group, é o primeiro português a liderar a European Brewery
Convention, a associação que representa os interesses técnico-científicos do setor cervejeiro europeu. Em
entrevista, ou melhor, em conversa com a Paixão Pela Cerveja, explicou qual o o papel da EBC neste mundo
cada vez mais globalizado e quais os grandes desafios que a indústria atualmente enfrenta.

Se calhar começamos esta conversa por
explicar o que é a European Brewery Convention, sediada em Bruxelas, certo?
Sim, agora sediada em Bruxelas depois
de vários anos baseada na Holanda, antes da integração na Brewers of Europe.
A EBC, assim designada a European Brewery Convention, é quase literalmente
o que o próprio nome indica: uma convenção de cervejeiros, ou melhor, entre
cervejeiras que há 72 anos, fruto de um
contexto muito difícil na Europa, o pós
2.ª Guerra Mundial, resolveu sentar à volta de uma mesa responsáveis técnicos
e científicos das principais cervejeiras e
dos principais países cervejeiros da Europa, muitos deles inimigos recentes. A
grande preocupação era a capacidade
de fazer cerveja de qualidade na Europa,
depois de um período tão conturbado e já não estou a voltar atrás à 1.ª Guerra! - como foi a 2.ª Guerra Mundial, ao
ponto de colocar em questão as cadeias
de fornecimento das principais matérias-primas. Sabemos que os maltes vêm de
França e Espanha, no caso dos lúpulos
da República Checa, Alemanha e alguns
de Inglaterra, portanto ver o contexto do
pós 2.ª Guerra comprometia muito a capacidade dos cervejeiros de fazer aquilo
que mais gostam que é um produto homogéneo e qualitativamente robusto.
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Os primeiros objetivos passaram então
por garantir essa cadeia de fornecimento?
Ainda hoje é. O mote da EBC é “Brewing
Excellence”, ou a excelência da produção
da cerveja, para a qual é absolutamente
essencial, como primeiro requisito, as matérias-primas de qualidade e em fornecimento constante e sustentado.
Percebi que quem pertence a esta associação são as cervejeiras. Mas funciona
como? Por convite, propõem-se, são
candidatas?
Não, na verdade é um processo bastante
mais democrático já que vêm através das
associações nacionais de cervejeiros. A
EBC, apesar de na prática constituir o braço científico e técnico da Brewers of Europe, tem como membros as associações
nacionais de cervejeiros. Em Portugal,
quem é associado da Brewers of Europe
é a APCV - Cervejeiros de Portugal, mas
se houvesse outra associação, poderia
também ser. Por inerência, isto identifica os membros que estarão nos comités
dos diferentes grupos. No caso específico
do EBC - porque existem outros braços,
como o da comunicação, ambiental, da
legislação -, só estão nomeáveis por parte das associações os cervejeiros propriamente ditos. Ou seja, pessoas que técnica
e cientificamente saibam fazer cerveja.

Ou seja não são as marcas, não são empresas, mas são as pessoas.
Exatamente. É verdade que devem ser
cervejeiros no ativo, portanto ligados a alguma cervejeira e diretamente a alguma
associação nacional. Não existem por isso
lugares cativos, pelo contrário, existe uma
rotatividade grande ao nível da EBC naquilo que são os membros do seu comité
executivo.
O PRIMEIRO PRESIDENTE PORTUGUÊS
Em todo este contexto, como surge a
presença de Portugal e a presidência de
Tiago Brandão?
Já tivemos há cerca de 50 anos um vice-presidente, o engenheiro Talone, reconhecido como um dos grandes dinamizadores da produção de cerveja em Portugal.
Esta foi provavelmente a primeira pessoa
a ter um papel, digamos, executivo dentro da EBC. Mas houve outras pessoas que
pelo seu reconhecimento técnico e científico tiveram papéis direitos. Refiro-me ao
engenheiro Machado Cruz, ao dr. António
Augusto Ferreira que foram participando
em alguns comités mais analíticos. Agora,
a minha presença mais em concreto como
presidente - foi realmente a primeira vez
que tivemos um presidente português -,
resulta de uma circunstância muito simples. Primeiro, um reconhecimento indiEDIÇÃO 6 • PAIXÃO PELA CERVEJA • 27

vidual, mas também houve circunstâncias
do ponto de vista interno da própria EBC
que possibilitaram e promoveram a minha presidência. É o que se costuma dizer
“estar no sítio certo na altura certa”. Circunstâncias essas que resultam do facto
de virmos de um processo de presidência
alemão - eu sucedi ao Stefan Lustig, na altura technical manager da Paulaner -, antes tinha havido uma presidência belga, e
neste processo de rotação normalmente
segue-se uma lógica de nomeação relativamente prática, mais do que democrática. Ou seja, era preciso alguém que tivesse
as credenciais mas que também trouxesse
um fator de mudança. Fruto da consolidação cervejeira a nível mundial, onde quer
queiramos quer não acabam por haver riscos de ferir suscetibilidades diplomáticas,
surgiu a possibilidade de eu ser presidente.
Em termos de balanço, qual foi, na prática, a atuação do Tiago Brandão na presidência?
Historicamente, esta até era uma posição
um pouco mais representativa, mais institucional, porque na prática o corpo mais ativo da equipa da EBC está personalizado no
seu secretário-executivo. Desta vez, e daí
também a questão de “estar no sítio certo,
na altura certa”, era preciso dar resposta
a um desafio que está a acontecer a nível
europeu - à semelhança do que acontece
em outras regiões, nomeadamente os Estados da América -, que é este movimento
de inclusão dos cervejeiros mais recentes,
dos pequenos cervejeiros, que em algumas
áreas chamam de artesanais. Este processo de chegada à produção de cerveja - e
quando digo produção não me estou a referir às pessoas que fazem para consumo
próprio, mas à produção para comercialização -, coloca enormes desafios à visão
que comecei por explicar ser da EBC: a
“Brewing Excellence”. Por isso, era preciso
também alguém que estivesse no ativo e
de alguma forma distanciado destes novos
cervejeiros. Alguém que percebesse realmente o que estava a acontecer e que já
tivesse desempenhado funções em várias
áreas. E, de facto, eu tive um percurso dentro da organização Super Bock Group, antigamente UNICER, que me permitiu contactar com várias áreas. E a esse nível, mesmo
pela nossa presença na Confraria, na Cervejeiros de Portugal, também me permitiu
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de certa maneira ter uma opinião formada
sobre como melhor incluir estes pequenos
cervejeiros num mundo que é visto sempre
como muito macro, de grandes cervejeiros.
Este movimento que apelidamos de inclusão e que o Brewers of Europe queria executar, era importante que tivesse à frente
alguém com essa sensibilidade, com esse
conhecimento. Com o risco de poderem
ter errado, escolheram-me.
Voltemos aqui um pouco atrás, para a
vossa atuação dentro da Brewers of Europe. São um abraço consultivo dessa associação?
Também. Na verdade, para temas especificamente técnicos e científicos somos diretamente consultados, fazemos o nosso
parecer, que depois é corporizado e veiculado pela Brewers of Europe. Por outro
lado, temos a responsabilidade, este ano
de uma forma consolidada com o Brewers
Forum, de organizar os fóruns internacionais que reúnam os experts e pessoas
competentes na área técnico-científica
cervejeira para virem apresentar os últimos
estudos, os últimos desenvolvimentos, as
últimas descobertas. Isso é feito através
de simpósios e congressos. Temos o congresso de dois em dois anos.
Hoje como vê o mercado cervejeiro nacional, nomeadamente quando integrado
no contexto europeu? Estamos a falar obviamente desta tendência de novos cervejeiros, da cerveja artesanal…. Já vemos
alguma consolidação…
Sim, creio que em Portugal está a acontecer
o que já aconteceu em outros mercados
europeus. Excluindo a parte de negócio e
marca - muitas vezes confundida e que até
tolda o raciocínio -, a nossa preocupação
é que quem quer que esteja a fazer cerveja
numa ótica da sua comercialização saiba
que está a fazer. E o saber o que está a
fazer não é de uma perspetiva arrogante,
elitista, ou protecionista. Pelo contrário! É
pela perspetiva inclusiva. Na prática, o que
isto quer dizer é que a EBC, independentemente de estarmos a falar de um pequeno cervejeiro belga, um grande cervejeiro
alemão, um micro cervejeiro português ou
um novo cervejeiro italiano, tem na sua
visão garantir um acesso democratizado
à informação, ao conhecimento e às melhores práticas de fazer cerveja. Vou tentar

explicar: o EBC, por exemplo, prescreve o
livro do controlo de qualidade da cerveja
independentemente de ser um litro ou um
bilião de litros, que é a analítica EBC, um
pouco a bíblia dos cervejeiros em termos
de controlo de qualidade. Se eu for fazer
agora uma cerveja, tenho de monitorizar
o seu teor de açúcar, de amargo, a sua
cor… E depois vou ter inclusivamente em
algumas matérias de escrever no rótulo,
noutras matérias vou ter que saber o que
fiz para depois poder fazer relativamente
igual, diferente ou comparado com outras
cervejas. Para isso, preciso de métodos,
preciso de saber o que fazer. A EBC desenvolveu e aprimora permanentemente
esses métodos. Na verdade, é o protocolo que grande parte das cervejeiras deve
seguir - não escondendo que existem
outros métodos, mas na prática, quando
falamos uma linguagem comum, falamos
em unidades e depois quando remetemos
à pergunta “Como analisaste isto?”, por
trás está um método desenvolvido pelos
cervejeiros europeus na EBC. Aliás, esse
era originalmente o grande foco da convenção. Quando o francês encomendava
lúpulo ao alemão não encomendava “eu
quero um lúpulo verde e vindo daquela região”. Dizia que queria que seguisse
determinado perfil cromatográfico, tipo
de aromas e com certificado de análise.
Como era possível este nível de confiança se não houvesse métodos ou padrões
convencionados? O nome convenção
vem precisamente daqui.
Que outras manifestações práticas existem da atuação da EBC?
Os congressos e os simpósios de que falei são outro caso. E também publicações
que fazemos ao nível das boas práticas.
Este ano, por exemplo, relançamos um livro que atualiza uma edição que já tinha
quase 20 anos, que é o livro das boas práticas em filtração e estabilização de cerveja, que é o EBC que convenciona. Ou seja,
um expert mundial, em conjunto connosco e com um conjunto de syllabus, elabora
o livro que depois é publicado e disponibilizado na convenção e aos cervejeiros a
nível mundial.
E como é que chegam até aos cervejeiros?
Antigamente era mais complicado. Hoje,
com a digitalização, todos os processos fi-

caram mais simples. No site Brewers of Europe existe uma secção, o BrewUp, onde
as pessoas podem aceder a estes conteúdos, nem precisam de os ter fisicamente
porque estão disponíveis em versão digital.
Temos ainda uma newsletter trimestral na
qual as pessoas se inscrevem, mesmo não
sendo sócios. A vantagem de terem a associação nacional por trás é que lhes permite condições vantajosas quer no acesso a conteúdos mais específicos, quer às
condições benéficas como muitas vezes
adquirem os conteúdos, já que alguns deles são pagos. Uma coisa curiosa, e dando
o exemplo dos métodos desenvolvidos,
é que por ser uma convenção não é um
iluminado cervejeiro que promove aquele
método e depois os outros vem dizer que
sim, que está bem. Todos os cervejeiros
participam nestes comités precisamente
com o intuito de os codesenvolver. Isto é
tão interessante quanto concorrentes no
dia-a-dia, até muitos deles acérrimos nos
mercados trabalham em conjunto – colaborarem. Estamos a falar de pessoas que
vêm desde os grandes cervejeiros mundiais aos mais pequenos. Na verdade, estamos a falar de um processo altruísta. E
seguindo claramente o mote: “Brewing
Excellence”.
Quais são as grandes preocupações da
convenção?
Preocupa-nos que um produto não seja
produzido de acordo com estas práticas,
pois isso prejudica muito a categoria e
a apreciação desse líquido por parte do
consumidor. Se nós hoje fizermos uma
cerveja e lhe chamarmos India Pale Ale
e depois ao fim de três semanas de estar produzida, disponibilizada em garrafa
ou pressão, o consumidor no copo tem
um líquido sem espuma e com um aroma
totalmente oxidado, isso causa um dano.
E essa é a grande preocupação de quem
disponibiliza conhecimento que permite
evitar isso.
Como atuam na EBC? É sempre pela educação, pela formação?
Sempre. E, sobretudo, pela disponibilização do conhecimento. Foi essa a preocupação que tivemos e que me foi especificamente pedida pelos responsáveis pela
cerveja na Europa, a tal missão de inclusão.
Ou seja, ver o que pode ser feito para que

não se gere uma polarização entre os que
estão a chegar agora – e que não tendo
acesso à informação são mais tendentes a
fazer excentricidade cervejeira e que qualquer coisa pode ser chamada cerveja – e
os que estão há 72 anos a garantir que as
boas práticas são mantidas e que inclusivamente as cadeias de fornecimento não
são interrompidas… O meu legado foi, de
forma pragmática e a curto prazo, apelar a
que este conhecimento seja novamente
valorizado e disponibilizado de uma forma rápida, daí a digitalização dos conteúdos. Hoje, garantimos ainda que os fornecedores mantêm a prescrição das suas
matérias-primas e dos seus produtos em
linha com os padrões que a EBC durante
tantos anos foi estabelecendo em consenso com eles.
HONRAR AS BOAS-PRÁTICAS
Como veem a integração de conceitos
como sem álcool ou com pouco teor alcoólico, ou sem glúten, na tal garantia de
genuinidade da cerveja?
Vemos como altamente positiva. Na verdade, estamos a falar de alternativas dentro da categoria cervejeira adequadas a
padrões de consumo e realidades que
entretanto o contexto socioeconómico e
cultural vai alterando. Agora, não se pode

é chamar cerveja a um produto que nem
sequer fermentado foi. Assim como não
se pode chamar cerveja sem álcool a um
produto que não cumpriu requisitos ao nível quer do processo, quer analítico, para
ter os níveis de álcool ou os níveis de utilização de matéria-prima que respeitam
aquilo que é uma definição cervejeira. Para
nós, o desafio é garantir que quem faz esses produtos continua a seguir as boas
práticas de produção de uma cerveja.
O que prevê que nos próximos tempos vos
vá dar particularmente dor de cabeça?
Sobretudo esta aldeia global, que por ser
global e ter informação relativamente
abundante, até excessiva, pode conflituar com a ideia de convenção. Porque
quando se convenciona pode-se ter uma
interpretação errada e pensar que se está
a controlar. Não, quando se convenciona
procura-se consenso. Ora, num mundo
global, a 300 à hora, onde a informação
é abundante demais pode haver interpretações erradas, deturpadas, mal interpretadas. A nossa preocupação é como nos
adaptamos, inclusivamente entre cervejeiros, a esta nova forma de comunicar. Sobretudo, queremos ser um sensibilizador,
porque só assim se leva a bom porto a
ideia de excelência cervejeira.
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de dólares para cozinharmos em casa de
alguém e rejeitamos. Mas somos genuínos,
podíamos ter um Ferrari ou um iate, mas
preferimos ter tempo para pensar”.
Ferran Adrià explorou ainda o conceito
de criar, como sendo a capacidade de
produzir algo a partir do nada. “Estabelecer, fundar, introduzir algo pela primeira
vez, dar vida ou forma a algo, em sentido figurado. Instituir uma nova utilização
ou respeito por algo. Fazer alguém, por
eleição ou nomeação, algo que eles não
eram anteriormente”. O chef diz ainda
que criatividade não significa copiar. “A
criatividade é uma opção e é grátis. Para
sobreviver e inovar é preciso saber de
gestão”. E falou também da importância
da liberdade. “Em Espanha, a gestão era
feita de lápis atrás da orelha. 50% dos restaurantes não duram mais de cinco anos
e 80% mais de oito anos. Que moral tens
tu quando chegas a montado numa máquina e os teus trabalhadores olham para
ti...perdes a moral de exigir. O meu carro
era um Fiat Panda”.

DESTAQUE
CONGRESSO DE GASTRONOMIA
ESTRELLA DAMM

Ferran Adrià

Legado para o futuro
> texto Augusto Lopes > fotografia D.R.

No Congresso de Gastronomia Estrella Damm, que decorreu em Lisboa, fizeram-se notar a presença
de alguns “peso-pesados” da cozinha portuguesa. José Avillez, Henrique Sá Pessoa, Vasco Coelho Santos,
Miguel Rocha Vieira, entre outros, de resto quatro profissionais que estagiaram no elBuli. Natural de
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) e considerado o inventor da cozinha tecnoemocional, Ferran Adrià
liderou o restaurante elBulli durante mais de duas décadas, até 2011, ano em que fechou. E se dúvidas
existissem, as mesmas ficaram agora dissipadas: o homem é um visionário.

Em conjunto com Juli Soler (diretor do
restaurante, chefe de sala e sócio de Adrià),
o chef Ferran Adrià elevou elBulli ao topo
da gastronomia mundial, tendo sido eleito
cinco vezes como o melhor restaurante do
mundo de acordo com a The 50 World’s
Best Restaurants e tendo conseguido alcançar as três estrelas Michelin. Centrado
atualmente na sua BulliFoundation, com
a qual pretende investigar o processo de
inovação em qualquer área, Adrià proporcionou durante anos experiências sensoriais gastronómicas únicas, misturando e
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jogando com temperaturas, texturas e aspetos e intensidades de sabores, com uma
linguagem que quebrou as regras da gastronomia moderna. Entre outros, o elBulli
foi o primeiro restaurante gastronómico
ocidental a prescindir do pão como acompanhamento da refeição ou a destacar a
importância capital da loiça, criada ‘ad hoc’
por um designer da equipa.
Em Lisboa, no palco de um dos armazéns
da LX Factory, Ferran Adrià dissertou a solo
sobre a sua “obra”, até porque o chef e a
sua equipa tornaram-se num baluarte in-

contornável da cozinha moderna. Foram
revolucionários e progressistas nestas lides…do palato, sempre sobre forte cobertura mediática. Os lugares disponibilizados
para a assistência estavam praticamente
todos preenchidos por cozinheiros, ora
não fosse este acontecimento para eles
destinado. Outra coisa não seria de esperar, tal é o prestígio do “speaker”.
“Fui assessor de 60 empresas. O elBulli não
queria ganhar dinheiro, dois milhões de pessoas procuravam o restaurante a 225 euros
o menu. Recebíamos ofertas de um milhão

NUNCA NINGUÉM FOI DESPEDIDO
“Aqui é preciso trabalhar todos os dias”,
dizia Ferran Adrià aos colaboradores mais
novos. “Nunca ninguém foi despedido” e
mesmo quando o projeto foi suspenso,
“trataram de colocar as pessoas” em outros locais. O chef diz que a vanguarda não
se replica e “lamenta” não saberem quando
as coisas foram criadas na cozinha, uma
vez não existirem registos. “É importante
a cronologia ficar anotada, os pontos de
cozedura são importantes, isto deve estar
registado para o futuro”.
Sendo da opinião que a alta cozinha aprende com a nouvelle cuisine, sustenta que na
vida só existem duas cozinhas: a boa e a
má. “Quem não sabe aprende. O elBulli
fez o primeiro atelier de cozinha do mundo em 1998”, para além de terem criado
os congressos de cozinha. Considerando
que a honestidade é o mais importante,
Ferran Adrià nunca impôs nada a ninguém.
“Devemos ter muito respeito pelas escolas.
Não é um mundo fácil e os especialistas
em educação não sabem como esta será
no futuro. Fizemos coisas boas e más”. Ao
todo, foram 120 receitas novas por ano. “É
monstruoso!”
Sobre o futuro de Portugal, Ferran Adrià
diz que a tradição e o lado criativo têm que

dialogar. “Daqui a cinco anos irão chegar
a um patamar muito elevado”, disse no
evento. Como vender, com a competitividade a ser elevadíssima? Basicamente,
diz o chef que “temos que ser sinceros
no nosso trabalho”. E sabendo que não
existem produtos maravilhosos para todos, o preço acaba por filtrar um pouco.
“Turismo de qualidade generalizado é uma
utopia”, diz Ferran Adrià. O chef é da opinião que Portugal tem bons produtos de
nível mundial. “A história vende. Como é
que é possível não existir em Portugal um
restaurante de tempura? Incrível! Têm a
rota das especiarias, os romanos estiveram
aqui. O importante é a história. Ordenem
um mapa com isto. As pessoas de Barcelona e New York têm que vir cá, não vendam lá!”. Como comparação, Ferran Adrià
disse que 33% do PIB espanhol é proveniente do turismo e da restauração. “Não
existe no mundo nenhum museu da restauração gastronómica e Portugal tem o
melhor peixe e marisco do mundo”.
UM ATO DE FÉ
“A elBullifoundation é um ato de fé no futuro”, disse Ferran Adrià. Expressando que
não voltaria a ter um restaurante, deseja
que as gerações vindouras sejam melhores do que a atual. “Quero que os jovens
sejam melhores do que eu. Sou de carácter duro, tenho muitos defeitos. Mas o
conhecimento é relevante, até para não

serem manipulados”. Quanto à elBullifoundation, a localização é a mesma do restaurante, com seis mil metros quadrados.
O slogan é: feeding creativity. “O legado
tem que ser protegido. Vaidade controlada
é bom, mas o ego não! É sobre inovação,
sensação, perceção”. As reuniões, o chef
fá-las de pé. “Não dormes. Não olhas para
o smartphone e a atenção melhora.”
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CERVEJA E ARTE
MURAL SAGRES

O objetivo da marca Sagres foi reforçar a sua
ligação ao mundo universitário, de jovens
adultos, promovendo os valores de portugalidade
e de convivialidade, ao implementar uma nova
intervenção de arte urbana designada “Good
times”, com produção de um jovem artista
português, cujo traço colorido e impactante irá
inspirar todos os que por ali passarem.

AkaCorleone dá “vida”

a mural da Sagres
> texto Susana Marvão > fotografia D.R.

A parceria entre a Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC) e a Nova School of Business
and Economics (Nova SBE) materializou-se em forma de mural, um projeto da autoria
do reconhecido artista do artista multidisciplinar Akacorleone.
A Cerveja Sagres dinamizou o túnel de acesso do campus da Nova School of Business
and Economics (Nova SBE) à praia de Carcavelos. Denominado “Sagres Beach Way”,
o túnel ganha agora mais protagonismo
com a implementação, já efetuada e disponível para ser contemplada desde o início
do mês de junho, de um mural da autoria do artista multidisciplinar AkaCorleone.
O objetivo da marca Sagres foi reforçar a sua ligação ao mundo universitário,
de jovens adultos, promovendo os valores de portugalidade e de convivialidade, ao implementar uma nova intervenção
de arte urbana designada “Good times”,
com produção de um jovem artista português, cujo traço colorido e impactante
irá inspirar todos os que por ali passarem.
“Continuamos empenhados em dar voz às
novas gerações, atribuindo-lhes visibilidade e
reconhecimento através do seu trabalho único e repleto de autenticidade e criatividade e
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tornando-o acessível a todos. Este mural do
AkaCorleone reflete o compromisso da marca Sagres na promoção do talento nacional,
permitindo contactar de forma directa com o
seu publico”, refere em comunicado enviado
à imprensa Filipe Bonina, diretor de marketing
da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas.
‘Da Nova à praia, ninguém nos para’ espelha o
conceito que o artista urbano trabalhou neste local. De um lado do túnel, representa-se
um estilo de vida mais lúdico, com a praia,
os amigos, atividades como graffiti ou skate,
praia, música, ou seja, um lado mais divertido
da vida. Do outro lado do túnel, o conceito
foca-se mais as atividades de universidade, as
aulas, as redes sociais, as tecnologias, sempre
aliado ao público jovem que irá frequentar
maioritariamente este espaço.
A DESTREZA DAS CORES
Pedro Campiche, mais conhecido como
AkaCorleone é apresentado como um artis-

ta multidisciplinar português reconhecido
pela sua destreza no uso de cores, tipografia, personagens e formas, que ele mistura
para obter composições atraentes impregnadas de originalidade e um humor difuso.
Nascida em 1985 em Lisboa, reúne no seu
trabalho mundos diferentes, numa arte que
junta vetores e marcadores, rabiscos e desenho digital.
Com um espírito jovem e versátil, AkaCorleone não tem limitações quando se trata
de técnicas ou formatos. Sendo “auto-confesso obsessivo com todas as coisas gráficas e visuais”, ele cria trabalhos usando
papel alumínio, plexi, tinta, spray, madeira,
objetos e basicamente qualquer coisa que
possa melhorar visualmente e elevar seus
trabalhos e instalações. Brincando com cores, transparência de materiais, dimensão e
profundidade, a maior parte de sua produção é escultural e ganha vida ao interagir
com o observador.
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EM DESTAQUE
CERVEJA CORAL

50 anos

de cerveja Coral
> texto Susana Marvão > fotografia D.R.

Em 1969, pelas mãos da Empresa de Cervejas da Madeira (ECM), nascia a cerveja Coral. Nos festejos dos 50 anos
as iniciativas foram várias, sendo que uma das que mais adesão teve foi um almoço-convívio em forma arraial.

As instalações da Empresa de Cervejas da
Madeira (ECM), no Parque Empresarial da
Zona Oeste, nos Socorridos, acolheu cerca de 3.500 pessoas, entre trabalhadores e
famílias, clientes, fornecedores e entidades
públicas para a celebração do 50.º aniversário da cerveja Coral, uma das mais emblemáticas marcas desta casa madeirense.
No almoço, Miguel de Sousa, administrador, dizia que foram precisamente os tais
trabalhadores e famílias, clientes, fornecedores e entidades públicas que permitam e cooperaram no sentido de tornar a
ECM numa “grande empresa regional”. Os
clientes consumidores foram ainda mencionados pelo administrador que enfatizou
o facto de a ECM ser a única empresa de
capitais portugueses a produzir cerveja em
Portugal e dispor de produtos e marcas
que perduram há praticamente 150 anos
(147) como a laranjada. “Tem mais 12 anos
do que a Coca-Cola”, disse.
Detida em 100% por capital português, o
ano passado a empresa comunicava a exportação para a China 20% da sua produção, no valor de 4,5 milhões de euros.
Na altura, à agência Lusa, o administrador
enfatizava o facto “de ser a única fábrica
realmente portuguesa”, já que as do continente “são empresas detidas por cervejeiras mundiais, ‘globetrotters’, que hoje
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mandam no mundo da cerveja e que também têm essas empresas, essas marcas,
como suas, ainda que, numa delas, haja
uma participação portuguesa”.
A Coral começou a ser produzida em
1969 mas, desde o início da empresa, há
147 anos, fabrica cerveja de marcas portuguesas. Depois da experiência positiva na
China, Austrália, África do Sul e Inglaterra,
a empresa deverá começar a exportar cerveja para França. Ou seja, a aposta continua a ser o mercado da saudade.
LANÇAMENTO CORAL PURO MALTE
E foi neste ambiente de festa, perante todos os seus colaboradores e clientes que a
empresa lançou a sua nova cerveja. Idealizada pelos mestres cervejeiros da Empresa
de Cervejas da Madeira que combinaram
maltes ibéricos e belgas, lúpulos alemãs e
um estirpe de levedura exclusiva da empresa para obter uma cerveja premium
elegante, equilibrada e refrescante.
Notas maltadas ricas e complexas com um
carácter de lúpulo suave e sem aspereza.
Cor dourada profunda, nítida e cristalina.
Espuma branca, cremosa, densa e duradoura.
Disponível em formato garrafa de vidro
33cl e em barril nos pontos de venda habituais da ECM e com uma imagem que

transmite frescura e a sua natureza atlântica, a Coral Puro Malte é a aposta de verão
da ECM e que visa enriquecer ainda mais o
portfólio da marca de cerveja preferida dos
madeirenses.
147 ANOS DE EMPRESA
A Empresa de Cervejas da Madeira, Lda.
(ECM) reclama o “título” de maior empresa regional de produção e distribuição de
bebidas na Região Autónoma da Madeira,
certificada pelas normas nacionais e europeias (ISO 9001 e ISO 14001). Fabrica,
comercializa e distribui marcas próprias de
cervejas, refrigerantes e águas, representando ainda marcas prestigiadas noutras
categorias (espirituosas, vinhos, sumos e
néctares, águas, leites, azeites, vinagres
e molhos). Fazendo parte do universo do
grupo Pestana, grupo hoteleiro português
já com forte investimento internacional, “a
qualidade e garantia das marcas da ECM
decorrem de uma longa experiência fabril dos seus fundadores, com mais de 145
anos”, lê-se na descrição da empresa.
A ECM assumiu-se sempre como empresa
regional, “tendo contudo uma postura de
abertura na perspetiva de acompanhar a
evolução do mercado apostando especialmente na qualidade, no serviço, na rapidez
de resposta e na pró-atividade”.
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TEMA DE CAPA

Cervejas
de Trigo
Tributo à natureza
> texto Susana Marvão > fotografia D.R.

Refrescantes, com baixo amargor e alta carbonatação. Assim se definem as cervejas de trigo, ao estilo alemão
Weissbier, ou simplesmente Weiss, para os amigos. Dependendo do estilo, estas cervejas podem apresentar
aroma de banana, cravo, noz moscada, chocolate, malte torrado e também pode ter adição de outras
especiarias como coentro e raspas de laranja. Sejam Heffeweizen, Weizenbock, Dunkelweizen, Kristallweizen,
Honey Wheat Ale, Witbier ou American Wheat e tantas outras, parece consensual que as cervejas de trigo têm
alto “drinkability” e, também consensual, apresentam um verdadeiro desafio para os cervejeiros.

Refrescantes, efervescentes, aromáticas e de aparência turva. Estes são alguns dos epítetos atribuídos à Weissbier.
Weiss, para os amigos, um estilo muito
popular no sul da Alemanha, na região
da Baviera. As cervejas de trigo têm um
forte legado histórico, já que o uso deste
cereal como ingrediente para a produção desta bebida alcoólica data do início
da própria produção de cerveja, há mais
de 7 mil anos, como conta Bruno Aquino
no seu livro ‘Uma Viagem pelo Mundo
da Cerveja Artesanal portuguesa’. Diz o
especialista que desde então as cervejas de trigo tiveram períodos de maior
e de menor fulgor. “Na Alemanha, a ganância da realeza quase fez desaparecer
este estilo durante os séculos XVI e XVII
36 • PAIXÃO PELA CERVEJA • EDIÇÃO 6

sendo que, em 1812, havia apenas duas
cervejeiras na Baviera a produzir Ales de
trigo”. Ao que tudo indica, este declínio
na produção e na procura fez com que
os duques da Baviera deixassem de ter
interesse no controlo e monopólio de
produção, abrindo a mesma ao público.
“Isso permitiu o ressurgimento de novos
produtores, com especial destaque para
o trabalho desenvolvido por Georg Schneider que, em 1872, criou uma marca
que ainda hoje é sinónimo de cervejas
de trigo alemãs de elevada qualidade, a
Schneider Weisse.
Ou seja, após milhares de anos sobre o
controlo da realeza, somente a partir do
século 20 é que foi possível ter acesso a
esta cerveja, daí que os especialistas não

tenham muitas dúvidas em dizer que as
cervejas de trigo são o estilo mais antigo
em existência nos dias de hoje.
A versão mais consumida das Weissbier,
segundo Bruno Aquino, é a Heffeweizen,
que muitas vezes acaba por aparecer
como descrição das próprias cervejas de
trigo.
Larissa Acosta, beer sommelier, descreve no do portal “Cerveja Mestra” que
há diversas variações deste estilo, com
consideráveis diferenças entre si, apesar
de, tecnicamente, todas levarem pelo
menos 50% de malte de trigo ou trigo
não maltado na sua composição, variando em outros aspetos da receita: maltes
mais ou menos torrados, sendo ou não
filtrada e por aí fora.
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AS FAMOSAS HEFFEWEIZEN
As tão famosas Heffeweizen são uma
cerveja de trigo não filtrada, o que lhe
confere uma aparência turva. Os aromas
e sabores de banana e cravo são marca
registada deste estilo, sendo que a cor
varia de um amarelo palha ao âmbar,
com a espuma a ser branca e densa.
Devido à grande quantidade de trigo, essas cervejas têm alto poder de saciação,
o que faz com que muitos a considerem
“pesada”. No entanto, e por possuírem
alta carbonatação, têm um baixo teor de
amargor, o que as torna refrescantes e
fáceis de beber. A tal “drinkability”. Uma
grande curiosidade que gira em torno
das cervejas de trigo em geral é sobre o
copo típico em que são servidas e degustadas. Alguns beer sommèlier defendem que o copo Weizen, bem alto e
que comporta perfeitamente 500 ml, é
o ideal, até porque ainda sobra espaço
para a espuma.
DA ALEMANHA À BÉLGICA
Claro que a cerveja de trigo não é um
exclusivo alemão. Os belgas também
apostaram neste cereal e hoje têm o seu
próprio estilo, as Witbiers, cervejas muito
refrescantes que levam trigo não malta38 • PAIXÃO PELA CERVEJA • EDIÇÃO 6

do na receita. Ou seja, a Witbier não é
uma cerveja puro malte. Diferente das
cervejas de trigo alemãs, que seguem a
Lei da Pureza Alemã – ou Reinheitsgebot – as wits levam mais ingredientes na
sua composição. Além do malte, água,
lúpulo e levedura, são originalmente
temperadas com cascas de laranja e sementes de coentro. São cervejas de cor
muito pálida e turva, daí o nome “Witbier”, ou cerveja branca em neerlandês.
WEISS CATIVA PÚBLICO MAIS JOVEM
Pedro Novo, da Beers & Tailors, admite que olhava para a Weiss como uma
cerveja consumida por pessoas acima
dos 35 anos. Mas, curiosamente, nos
últimos tempos a faixa mais nova de
apreciadores de cerveja tem vindo a requisitar ao mercado as cervejas de trigo.
“Vi isso muito nos festivais. As pessoas
mais novas perguntavam porque é que
as Weiss não estavam em exposição em
Portugal. E questionaram porque é que
agora não havia cervejeiros a apostarem
neste tipo de bebida”. E ao que parece
têm alguma razão. Conta Pedro Novo
que no início os cervejeiros estavam a
apostar muito nos estilos de trigo, mas
que depois houve um abrandamento.

“Mas temos a Vadia, a Praxis e a Sovina
a terem excelentes exemplos de Weiss.
No entanto, é verdade que os criativos
agora não estão a apostar tanto neste tipo de cerveja”. Também por isso é
curioso que na visão de Pedro Novo sejam a faixa que compreende dos 19-25
anos a serem os grandes consumidores.
“Parece que está a haver um novo gosto
pela cerveja de trigo. Entre uma Pilsner
e uma Weiss os mais novos escolhem
a de trigo. A partir dos 35 anos já está
mais equilibrado”.
O “desinteresse” dos cervejeiros artesanais portugueses neste tipo de cerveja,
segundo Pedro Novo, baseia-se na dificuldade e complexidade, nomeadamente de filtragem, que este estilo pressupõe.
TRIGO PROMOVEU DIVERSIFICAÇÃO
As cervejas de trigo foram dos primeiros estilos a entrar em Portugal, ou seja,
“foram as primeiras cervejas que começaram a puxar pela diversificação do
mercado nacional”, disse à Paixão Pela
Cerveja Diogo Vinagre, lead brewer da
Hoppy House. O próprio mercado começou a crescer em termos de cervejas
artesanais, e mesmo em termos de pro-

cura por parte dos clientes. Hoje, o que vemos é “uma oferta
ainda mais diversificada onde os produtores fazem cervejas
um bocadinho fora do estilo de trigo para assim oferecerem
um leque ainda mais variado”.
Para Diogo Vinagre, a cerveja de trigo veio ajudar sobretudo as grandes cervejeiras alemãs que entraram no mercado
português “a diversificar a oferta e a mostrar um pouco mais
para além do estilo a que o consumidor português estava
habituado”.
A questão é que, depois, o mercado continuou a sua evolução
para as Ale, as Sour e “creio que as cervejas de trigo acabaram
por ficar um pouco esquecidas”, de resto indo de encontro à
opinião de Pedro Novo. “Começamos a perceber que o mercado já tinha tido uma oferta de cervejas de trigo mais forte,
e que apesar de haver uma maior variedade, os cervejeiros
começaram a fugir um pouco deste estilo. Achamos, por isso,
que havia uma lacuna em termos de oferta de cervejas de trigo, sobretudo fugindo um bocadinho das clássicas Weiss”. A
empresa optou então por lançar algo ligeiramente diferente, a
Trindade Fénix American Wheat. “Vemos muito mais oferta de
outros tipos de cerveja, como Stouts ou Porter e mesmo estilos de cerveja experimentais, pelo que acredito que a cerveja
de trigo tem ainda espaço para crescer”.
Diogo Vinagre diz que o grande desafio na produção desta
cerveja é precisamente o cereal, que implica alguns cuidados no processo de produção, nomeadamente a separação
da matéria sólida da matéria líquida para obtenção do mosto.
“Este cereal não tem casca e isso traz dificuldades ou desafios
para o cervejeiro”.
Outro desafio enumerado por Diogo Vinagre é a tipologia da
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que. Curioso na 1927 Bavaria Weiss é o
uso de 100% do lúpulo Nugget transmontano. “Para nós é ponto de honra e
enche-nos de orgulho porque é um lúpulo transmontano dos produtores que
nós durante dezenas de anos apoiámos,
mesmo quando tivemos de suportar preços acima do mercado”.
Também o diretor de marketing de cervejas do Super Bock Group recomenda para
acompanhar as cervejas de trigo pratos
claros, peixes, legumes salteados e queijos suaves. Exemplos disso são o risotto
de gambas e espargos, salada quente de
cavala, courgette e tomate, tártaro de camarão tigre e bisque do mesmo, salada de
queijo fresco e espinafres, dourada assada
com limão e puré de azeite, filete de robalo no forno com camembert de búfala,
foie gras com chutney de banana e joelho
de porco fumado assado.
O DESAFIO DO TRIGO
Pedro Sousa, mestre cervejeiro da Post
Scriptum, tem saudades da Maisel’s

Weisse, uma cerveja de trigo ao estilo
German Weizen, barata, que comprava
às escondidas “quando ainda não tinha
uma idade muito madura para beber”. E
já agora, cujas garrafas escondia debaixo do tanque. Mas adiante, conta Pedro
Sousa que estas cervejas se popularizaram de tal forma que a estabilidade começou a ser um problema e as fábricas
que as produziam, conhecidas por fazer
produtos extremamente naturais, muito puros, sem pasteurizar, começaram
a exportar para África do Sul, América…
“E viram-se obrigados a filtrar a cerveja
e pasteurizar antes de engarrafar, onde
adicionavam composto para dar turvação e pasteurizavam novamente na
garrafa para que nenhum desses lotes
vendidos fosse devolvido”. Ou seja, a
mesma marca no mercado interno era
não pasteurizada e no externo duplamente pasteurizada. “Mas hoje, nas boas
cervejarias, vemos que uma das torneiras é de cerveja de trigo importada”.
Questionado sobre se é desafiante fazer

uma cerveja desta categoria, Pedro Sousa não podia ser mais explícito e entre
sorrisos diz: “Tentamos não fazer este
tipo de cerveja. Quando se usa levedura
de cerveja de trigo seca, funciona relativamente bem mas há sempre a questão
da instabilidade por causa da proteína que anda a flutuar na cerveja, o que
constitui um alimento muito bom para
bactérias e outros contaminantes. Já se
usarmos levedura ultra-especial e que
vai fazer uma cerveja de trigo fantástica, muitas das vezes traz contaminantes
com os quais mal se termina a fermentação dentro do fermentador, começa a
contaminação”.
Ou seja, sendo um desafio, este tipo de
cerveja, para Pedro Sousa, constitui algum risco. “Quando fazemos dois mil e
tal litros e sabemos que aquele produto
no mercado nacional vai durar um mês
e meio ou dois até ser todo vendido e
dependemos de distribuidores que não
sabemos onde vão guardar as cervejas...
é relativamente arriscado”.
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cerveja, que se quer fresca e isso implica ser consumida mais ou menos rapidamente. “Não é uma cerveja feita para
aguentar longos períodos de tempo”,
mencionou.
Depois, a questão da aparência, notoriamente turva pelo malte de trigo que usa.
“Normalmente, cervejeiro quer que essa
aparência se mantenha ao longo da vida
útil do lote. E isso tem desafios. Queremos que otimamente esta cerveja se
consuma no menor espaço de tempo, já
que o tempo é inimigo desta aparência.
Com o seu prolongar, a bebida tende a
sedimentar todas as proteínas, gorduras
e compostos e assim tornar a cerveja
mais clara”. Ou seja, são cervejas que
Diogo Vinagre admite não aguentarem
muito tempo, o que acarreta ainda mais
desafios ao nível da distribuição e escoamento de produto, sendo obviamente,
mais do que nunca, necessário adaptar
a oferta à procura.
Para acompanhar uma cerveja de trigo,
apesar de variar dentro dos próprios es40 • PAIXÃO PELA CERVEJA • EDIÇÃO 6

tilos, Diogo Vinagre sugere comidas leves, como saladas ou peixes. “É preciso
tentar encontrar aqui um equilíbrio”.
CERVEJAS DE TRIGO COM ALMA
PORTUGUESA
Desde que o Super Bock Group desenhou o seu portfólio de cervejas que
uma das prioridades era ter uma cerveja de trigo, disse à Paixão Pela Cerveja
Bruno Albuquerque, diretor de marketing cervejas do grupo de Leça do Balio.
“São cervejas naturalmente mais leves e
muito adequadas para todo o ano, mas
muito para o verão. E, desde o início que
sabemos o que queríamos atingir com
a nossa Weiss. Queríamos claramente
desenhar uma cerveja ganhadora, que
se destacasse por aquilo que caracteriza este estilo, como os aromas frutados
a banana e cravinho, característicos na
levedura usada na fermentação”. Algo
que Bruno Albuquerque diz aportar um
desafio já que é uma levedura diferente e
“que exige muita mestria cervejeira para

se chegar a um bom resultado final”. Um
sabor maltado, frutado e com boa acidez, uma mistura cremosa e agradável
e um amargor quase impercetível eram
ainda requisitos que a cerveja do Super
Bock Group teria de ter. “Acho que as
Weiss se destacam por essa via e nossa claramente o faz, tendo representado
um desafio de produção imenso. Chegamos a um ótimo resultado e a prova
disso são as condecorações que tem logrado”. Ainda recentemente, no Iberian
Awards, a Selecção 1927 Bavaria Weiss
foi Medalha de Bronze. “Sabemos que
quando se está a desenhar um portfólio
de variedades a Weiss tem de lá estar. Tivemos muito cuidado na conceção deste líquido, alcançamos um fim de boca
fantástico e temos tido muito bons resultados”.
O sistema do Super Bock Group para
esta cerveja são os Modular 20, os barris
de tara perdida, e “está a funcionar muito
bem junto dos clientes que estão ligados
à gastronomia”, disse Bruno Albuquer-
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CERVEJAS EM PROVA

CERVEJAS EM PROVA

44

36

ERDINGER WEISSBIER
%Alc: 5,3

WEISSBIER

Malte de trigo, lúpulo,
INGREDIENTES
água e levedura

APARÊNCIA Amarelo dourado, relexos alaranjados, turva,
com espuma persistente.

35

VADIA TRIGO
%Alc: 5,2

ERDINGER WEISSBRAU (ALEMANHA)
DCN BEERS

34

EPICURA

Malte de cevada, malte de trigo, lúpulo,
água e levedura

Malte de trigo e cevada, aveia, especiarias,
INGREDIENTES
lúpulo, água e levedura

AROMA Intenso em notas citrinas, com
destaque para casca de laranja, floral,
toque vegetal.

SABOR Palato rico, envolvente,
refrescante, com notas citrinas,
floral, pão, seco, deixa um final
prolongado.

INGREDIENTES

SABOR O lúpulo bem presente, frutado intenso,
com cereais e notas especiadas, termina
persistente.

AROMA Evidentes notas frutadas,
com destaque para a banana,
condimentado.
SABOR Envolvente, refrescante, frutada,
com sabor a banana, notas herbáceas,
cravinho, termina sedutora.
BENEDIKTINER WEISSBRAU (ALEMANHA)
DCN BEERS

FLOATING SATURN

ESSENCIA D’ALMA

34

CINCO CHAGAS
%Alc: 4,2

TRIGO

34

CERVEJA +351
%Alc: 5

WEISSBIER

Água, malte de cevada, malte de trigo,
INGREDIENTES
lúpulo e levedura

Água, cereais maltados, lúpulos
INGREDIENTES
e levedura

APARÊNCIA Amarelo dourado, turvo, com espuma
branca e persistente.

APARÊNCIA Amarelo palha dourada, com boa espuma,
persistente.

AROMA Em harmonia com o estilo, com evidentes
notas de banana e cravinho, ligeiro citrino.

AROMA Intenso, com evidentes notas de trigo,
banana, goma tutti-fruti, citrino suave.

SABOR Excelente volume, equilibrado e
refrescante, mantém o perfil frutado e
floral, com ligeiras notas de baunilha, final
persistente.

SABOR Conjunto equilibrado e apelativo,
mantém o perfil aromático, ligeira secura,
com notas de ceriais, deixa um final longo e
sedutor.

PODER DO LÚPULO - CERVEJEIROS

SABOR Sente-se o trigo, toque de pão,
fruta, especiaia, muito boa e gastronómica,
deixa um final longo.

|

38-44 Excelente
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APARÊNCIA Amarelo claro, turvo, espuma branca e
persistente.
AROMA Cerveja sedutora, com notas de limão e
frutos de pomar, flores.

SABOR Mantém o perfil frutado e
acrescenta notas de cravinho,
bom corpo, equilibrado,
termina longo.

SABOR Bom volume, a banana mais evidente, notas
de alperce, lúpulos, refrescante, termina
persistente.
BIERBROUWERIJ DE KONINGSHOEVEN
(PAÍSES BAIXOS) / DCN BEERS

33

PRAXIS WEISS
%Alc: 5,6

30-37 Muito boa

|

21-29 Boa

|

14-20 Média

|

00-13 Fraca

APARÊNCIA Dourada, limpa, com boa espuma marfim,
persistente.

APARÊNCIA Amarelo dourado, turvo, espuma
duradoira.

AROMA Intenso, frutado, com notas de cereais
e um toque floral.

AROMA Frutado intenso, com destaque
para notas de laranja, banana e cravinho,
flores.

SABOR Envolvente, com as notas de cereais
bem presentes, associadas à fruta,
fresca, cerveja harmoniosa,
deixa um final refrescante.

45-50 Extraordinária

|

38-44 Excelente

|

%Alc: 5,4

Malte de trigo e cevada, lúpulo, água e
INGREDIENTES
levedura

SABOR Mantém o perfil aromático,
conjunto equilibrado, notas maltadas,
pão, deixa um final apelativo.
KULMBACHER BRAUEREI (ALEMANHA)
BEERS & TAILORS

PRAXIS CERVEJAS DE COIMBRA
HOPPY HOUSE BREWING

|

KAPUZINER
HEFE - WIESSBIER

Água de coimbra, cevada e trigo maltado,
INGREDIENTES
lúpulo e leveduras

SUPER BOCK GROUP

%Alc: 5,5

WITTE TRAPPIST

PAULANER BRAUEREI (ALEMANHA)
BEERS & TAILORS

Para acompanhar uma cerveja de
trigo, apesar de variar dentro dos
próprios estilos, Diogo Vinagre sugere
comidas leves, como saladas ou
peixes. “É preciso tentar encontrar
aqui um equilíbrio”.

LA TRAPPE WITTE

Malte de trigo, cevada maltada, xarope de
INGREDIENTES
glucose, lúpulo, água e levedura

AROMA Notas evidentes de banana, trigo,
levedura e citrinos.

HEFE WEIZEN

AROMA Intensa em notas frutadas,
com destaque para a banana, cravinho e
malte.

45-50 Extraordinária

%Alc: 5,5

APARÊNCIA Amarelo dourado, turva, espuma
densa e duradoira.

%Alc: 5

APARÊNCIA Amarelo palha, espuma densa
e duradoira.

33

PAULANER
HEFE - WIESSBIER

33

Malte de trigo e cevada, lúpulo, água e
INGREDIENTES
levedura

Seja responsável.
Beba com moderação!

Malte de trigo e cevada, lúpulo,
INGREDIENTES
água e levedura

CERVEJEIRA +351

SELEÇÃO 1927 BAVARIA WEISS
HEFE WEIZEN

%Alc: 5,4

Malte de trigo e cevada, lúpulo, água e
levedura

APARÊNCIA Dourado com reflexos laranja, turva,
espuma cremosa.

APARÊNCIA Dourada, espuma branca cremosa
e persistente.

AROMA Elegante, com perfil frutado intenso,
banana, cereais, tudo em harmonia.

BENEDIKTINER WEISSBIER
WEISSBIER

%Alc: 4,8

WITBIER

APARÊNCIA Dourada, turva, com espuma branca e
cremosa.

36

SABOR Leve e refrescante,
tem perfil frutado, é muito
equilibrada no sabor e deixa
um final longo.

BRASSERIE DU BOCQ (BÉLGICA) / DCN BEERS

TRIGO

38

AROMA Tipicamente frutada, com evidentes
otas de banana e cravinho.

SABOR Tem boa acidez e frescura,
pouco amargor, mantém a fruta,
conimentada, final longo.

ERDINGER WEISSBRAU
(ALEMANHA) / DCN BEERS

%Alc: 4,9

WEISSBIER

APARÊNCIA Dourada, com excelente espuma
e persistência.

AROMA Cerveja frutada, com notas
citrícas, casca de laranja
coentros.

SABOR Excelente corpo e volume, refrescante,
paladar frutado, intenso, deixa um final
perfeito.

ERDINGER URWEISSE

Malte de trigo e cevada, lúpulo,
INGREDIENTES
água e levedura

APARÊNCIA Amarela, turva, com espuma branca
e densa.

AROMA Elegante e sedutor, com notas
de banana, cravinho, condimentado.
Clássico.

INGREDIENTES

%Alc: 4,5

WITBIER

Malte de trigo e cevada, lúpulo, água e
INGREDIENTES
levedura

40
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30-37 Muito boa

|

21-29 Boa

|

14-20 Média

|

00-13 Fraca

EDIÇÃO 6 • PAIXÃO PELA CERVEJA • 43

CERVEJAS EM PROVA

32

30

CINCO CHAGAS BLANC
%Alc: 5,7

WIT

Água, trigo, cevada, sementes de coentro,
INGREDIENTES
casca de laranja, lúpulo e levedura
APARÊNCIA Amarelo claro, boa espuma,
cremosa e persistente.

APARÊNCIA Amarelo claro, opaca, turva,
com boa espuma, cremosa.

AROMA Cerveja frutada, citrina, com destaque
para as notas de coentros.

AROMA Com evidentos notas citrinas, laranja
e tangerina, herbáceos e suave trigo.

SABOR Gastronómica, com bom volume,
notas de zestes de casca de laranja,
herbácea, condimentada,
termina perisitente.

SABOR Tem bom volume, fresco e citrino,
harmonioso conjunto, notas de coentros
e especiaria, final longo.
PODER DO LÚPULO - CERVEJEIROS

AMO BREWERY

30

ERDINGER WEISS PIKANTUS
%Alc: 7,3

WEISEN BOCK WEISSBIER

BENEDIKTINER DUNKEL
%Alc: 5,4

DUNKEL WEISSBIER

Malte de trigo e cevada, lúpulo,
INGREDIENTES
água e levedura

Malte de trigo e cevada, lúpulo,
INGREDIENTES
água e levedura

APARÊNCIA Âmbar com reflexos avermelhados,
espuma bege e persistente.

APARÊNCIA Acobreada, com espuma cremosa
e persistente.

AROMA Intenso em notas de maltes tostados,
cevda e trigo, subtil toque de banana,
forte.

AROMA Predominantemente tostada,
com notas de frutadas suaves,
pão e especiarias.

SABOR Cerveja muito gastronómica, boa acidez
e frescura, fruta em harmonia
com perfil mais tostado, perisistente.

SABOR Envolvente, encorpada, mantém o
perfil de maltes tostados, gastronómica,
termina persistente.

ERDINGER WEISSBRAU (ALEMANHA)
DCN BEERS

30

%Alc: 5,2

WITBIER

Água, malte de cevada, trigo não maltado,
INGREDIENTES aveia, sementes de coentros, casca de
laranja, camomila, lúpulo e levedura

32

A.M.O.

BENEDIKTINER WEISSBRAU (ALEMANHA)
DCN BEERS

ERDINGER DUNKEL

Novidades

EM PROVA CEGA

%Alc: 5,3

DUNKEL WEISSBIER

as nossas
escolhas

Malte de trigo e cevada, lúpulo,
INGREDIENTES
água e levedura

“São cervejas naturalmente mais leves
e muito adequadas para todo o ano,
mas muito para o verão.”
Destacou Bruno Albuquerque,
diretor de marketing de cervejas
do Super Bock Group.

APARÊNCIA Cobre de tons avermelhados
e castanhos, turva, espuma
persistente.
AROMA Bastante maltado, tostado, com
nuaces de especiaria e banana.
SABOR Bom corpo e volume, envolvente,
amargor equilibrado, tostado,
termina apelativa.

Cervejas de todos os estilos e cores,
de Portugal e do Mundo,
para descobrir e desfrutar!

ERDINGER WEISSBRAU (ALEMANHA)
DCN BEERS

#revistapaixaopelacerveja
#paixaopelacerveja
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CERVEJAS EM PROVA

CERVEJAS EM PROVA

36

34

PRAXIS B. D. S. A.
%Alc: 8

BELGIAN DARK STRONG ALE

RYE RIVER BREWING COMPANY (IRLANDA)
DCN BEERS

PRAXIS CERVEJAS DE COIMBRA / HOPPY
HOUSE BREWING

34

DUVEL CASHMERE LIMITED EDITION
INDIA PALE ALE EXTRA STRONG

%Alc: 9,5

INGREDIENTES S/INF

APARÊNCIA Amarelo, límpido, espuma densa
e duradoira.

AROMA Perfil frutado definido, com notas maltadas,
toque de caramelo.
SABOR Frutado, herbáceo, com lúpulo
perfeitamente harmonizado no conjunto,
boa frescura, termina prolongada e
envolvente.

SABOR Conjunto equilibrado, com lúpulo
envolvente a enriquecer o palato,
frutado, especiado, seco, deixa
um final persistente.
BROUWERIJ DUVEL MOORTGAT
(BÉLGICA) / DCN BEERS

33
%Alc: 5,2

OATMEAL PALE ALE

%Alc: 6,5

PORTER

Água, malte de cevada, cereais não maltados,
INGREDIENTES
lúpulo, levedura

INGREDIENTES Aveia
APARÊNCIA Amarelo, límpido, espuma branca
persistente.

APARÊNCIA Castanho definido, opaca, com espuma
bege, densa e persistente.

AROMA Cerveja frutada, com notas citrinas,
pêssego, maçã e ananás.

AROMA Cativante, com evidentes notas de grãos
torrados, café, maltes, trufas de chocolate preto.

SABOR Muito agradável e apelativa no
palato, mantém o perfil frutado
lúpulo e malte suave,
termina prolongada.

SABOR Envolvente, com bom corpo e volume,
mantém o perfil aromárico, maltes torrados
em evidência, café, amargor suave, termina
persistente.

OMNIPOLLO (SUÉCIA) / BEERS & TAILORS

35

BARONA PORTER

SABOR Tudo muito bem integrado, às notas
tostadas e torradas, junta-se um toque
de toranja, bom amargor, termina ousada
e cativante.
BIRRA TOCCALMATTO (ITÁLIA)
MAJOR ROÇADAS

32
%Alc: 7,4

Malte de cevada e trigo, água, levedura,
lúpulo

INGREDIENTES

AROMA Evidentes notas de maltes tostados,
grãos de café e aveia.

SABOR Bom amargor a enriquecer o conjunto,
fruta bem presente, boa acidez,
deixa um final persistente.

SABOR Encorpada, torrada, mantém o perfil,
tem carácter, deixa nuances de frutos secos,
como nozes, café, termina persistente.

MAGIC ROCK BREWING (REINO UNIDO)
MAJOR ROÇADAS

SIN PECADO / POST SCRIPTUM BREWERY

30

MAGIC ROCK DARK ARTS

VADIA NAUTIKA
%Alc: 7

BALTIC PORTER

%Alc: 6

SURREAL STOUT

%Alc: 4,7

Água, malte, floco de aveia, lúpulo,
levedura inglesa ale

APARÊNCIA Cerveja de aparência muito escura,
com espuma bege, cremosa
e persistente.

AROMA Frutado intenso, com destaque para
notas de manga, casca de laranja
e toranja, herbáceo.

32

SIN PECADO
OATMEAL STOUT

APARÊNCIA Amarelo com intensos reflexos alaranjados,
espuma branca e duradoira.

OMNIPOLLO (SUÉCIA) / BEERS & TAILORS

OMNIPOLLO MAZ

AROMA Aroma de maltes torrados e café,
deixa notas de fruta madura e algum
vegetal.

MAGIC ROCK CANONBALL
INDIA PALE ALE

INGREDIENTES

APARÊNCIA Amarelo brilhante, espuma cremosa
e persistente.

AROMA Elegante, com perfil frutado,
notas citrinas, limão, ananás, flores,
herbáceo, malte suave.

APARÊNCIA Castanho escuro, quase preto,
com espuma duradoira.

BARONA BREWING COMPANY

32

%Alc: 6,3

BLACK INDIA PALE ALE

SABOR Envolvente, rica no palato, conjunto
equilibrado, tostados, nuances de pastelaria
fina, café, termina persistente.

%Alc: 5,2

PILSENER

INGREDIENTES Malte de cevada, água, levedura, lúpulo

35

OMNIPOLLO DEVIN THE DUDE’S BREW

TOCCALMATTO B SPACE INVADER

INGREDIENTES Malte de cevada, água, levedura, lúpulo

AROMA Sedutoras notas de chocolate preto
envolvidas em grão de café torrado,
casca de laranja confitada.

SABOR Com toque amargo a sugerir notas
de casca de laranja, ananás
caramelizado, sabor distinto,
envolvente, seco e cativante.

SABOR Mantém o perfil, tem bom equilibrio,
é uma cerveja envolvente e de palato rico,
deixa um final prolongado.

%Alc: 5,8

STOUT

APARÊNCIA Castanha muito escura, densa,
com espuma espessa.

AROMA Nariz especialmente citrino,
toque matado, herbáceos.

AROMA Com evidentes notas caramelizadas, cereais,
pão e tostados.

32

GRAVITATIONAL COLLAPSE

Água, malte de cevada,cereais não maltados,
INGREDIENTES
lúpulo, levedura

APARÊNCIA Amarelo com intensos reflexos
alaranjados, espuma consistente.

APARÊNCIA Âmbar, de tonalidade escura,
com espuma cremosa
e consistente.

33

%Alc: 6,5

INDIA PALE ALE
INGREDIENTES Malte, água, levedura, lúpulo

Água de coimbra, cevada maltado,
INGREDIENTES
lúpulo e leveduras

35

MCGARGLES NED’S RETRO IPA

Malte de cevada, flocos de aveia, lúpulo,
INGREDIENTES
água e levedura

INGREDIENTES Malte de cevada, água, levedura, lúpulo
APARÊNCIA Castanho escuro, com espuma bege de boa
persistência.

APARÊNCIA Cor cobre avermelhado com reflexos
acastanhados, espuma espessa bege.

AROMA Intenso em maltes torrados, grãos de café,
chocolate.

AROMA Rico, maltado, com evidentes notas a
caramelo, toffee, frutos secos.

SABOR Forte, envolvente, com bom volume,
maltes tostados em destaque, frutos secos,
muito bom final.

SABOR A doçura em bom equilibrio com a acidez e
amargor, notas caramelizadas, frutos secos,
tostados e grãos torrados, deixa um final
cativante.

MAGIC ROCK BREWING (REINO UNIDO)
MAJOR ROÇADAS

BARONA BREWING COMPANY

ESSENCIA D’ALMA

SIN PECADO
%Alc: 4,8

IRISH RED ALE

Água, malte, lúpulo continental europeu,
INGREDIENTES
levedura irish ale
APARÊNCIA Âmbar avermelhado, límpida, espuma bege
de média persistência.
AROMA Notas evidentes a caramelo e toffee,
tostados, muito delicadao e elegante.
SABOR Mantém o caramelo, acrescenta grãos
torrados, conjunto rico e equilibrado, seco,
envolvente, deixa um final persistente.

Seja responsável. Beba com moderação!
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CERVEJAS EM PROVA

30

30

CINCO CHAGAS
%Alc: 6,1

BRUT INDIA PALE ALE

Água, malte de cevada, malte de trigo,
INGREDIENTES
lúpulo, levedura

APARÊNCIA Amarelo dourado, limpo, com boa espuma
de cor branca, persistente.

APARÊNCIA Amarelo palha, espuma branca e persistente.

AROMA Tropical, com notas de manga,
maracujá e também frutos citrinos,
distinto, fresco.

AROMA Intenso em notas de fruta fresca, flores,
herbáceos e cereais.
SABOR Leve mas elegante e distinta na boca,
tem perfil fresco, com lúpulos apelativos,
bom equilibrio doçura / amargor,
final longo.

SABOR Com bom corpo e volume, mantém o perfil
frutado, amargor equilibrado, notas de
toranja, seca na boca, gastronómica, deixa um
final longo.

HOPPY HOUSE BREWING

PODER DO LÚPULO - CERVEJEIROS

30

LAGUNITAS 12th OF NEVER ALE
%Alc: 5,5

AMERICAN PALE ALE

%Alc: 5,8

Malte, lúpulo, levedura, mosto de uva
INGREDIENTES
alvarinho, arinto, loureiro e trajadura

APARÊNCIA Amarelo palha, com espuma espessa
e persistente.

APARÊNCIA Amarelo claro, límpido, com espuma
duradoira.
AROMA Cerveja intensamente frutada,
com notas citrinas e tropicais,
malte suave.

AROMA Harmonioso, com interessantes
notas citrinas e toque tropical.
SABOR Tem bom corpo e volume, estrutura
equilibrada, com lúpulo suave a
deixar ligeiro amargor, perfil citrino,
malte, final longo.

SABOR Conjunto harmonioso e refrescante, com
amargor a equilibrar a doçura, mantém o
perfil frutado, termina apelativa.
ADEGA PONTE DA BARCA / FERMENTUM

LAGUNITAS BREWING COMPANY

30

MAGIC ROCK DANCING BIER
%Alc: 5,5

GERMAN LAGER

CERVEJOLA
WHITE GRAPE INSPIRED SAISON

Malte de cevada, lúpulo, água,
INGREDIENTES
levedura

30

%Alc: 5,2

SUMMER ALE

INGREDIENTES Água , malte de cevada, lúpulo e levedura

30

TRINDADE SACRA

CAULIER BLONDE TRADITION
%Alc: 6,8

BELGIAN PALE ALE

Malte de cevada, água, levedura,
INGREDIENTES
lúpulo

Malte de cevada e trigo, água, levedura,
INGREDIENTES
lúpulo

APARÊNCIA Amarela, com espuma branca,
cremosa e duradoira.

APARÊNCIA Dourada, ligeiramente opaca, espuma branca
de média persistência.

AROMA Essencialmente frutado, floral
e herbáceo.

AROMA

SABOR Bom corpo e volume, tem o
amargor em destaque, bom lúpulo,
mantém o perfil aromático,
termina longo.

Especialmente frutado e especiado, cereais.

SABOR Na boca é uma cerveja predominantemente
maltada, com lúpulo floral, alguma fruta,
equilibrada, deixa um final longo e bebe-se
muito bem.

MAGIC ROCK BREWING (REINO UNIDO)
MAJOR ROÇADAS

CAULIER (BÉLGICA) / MAJOR ROÇADAS
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CINCO SENTIDOS
CASA DA CERVEJA

Casa da Cerveja

A “montra” da Super Bock
> texto Susana Marvão > fotografia Carlos Figueiredo

A Super Bock Casa da Cerveja destaca-se sobretudo por ser um espaço interativo onde é possível ficar a
conhecer a história da empresa e da marca, os festivais de música onde estão presentes ou a aposta no futebol.
É ainda possível testemunhar o processo de produção e, obviamente, provar as cervejas.

É impossível não ficar
impressionado pelas paredes
deste espaço onde foram
utilizadas cerca de 96 mil
garrafas de cerveja recicladas.

50 • PAIXÃO PELA CERVEJA • EDIÇÃO 6

A Super Bock Casa da Cerveja foi apresentada, há cerca de três anos, como
“o novo centro de visitas da cidade do
Porto”, isto apesar de se situar em Leça
do Balio. No entanto, é inegável a ligação desta marca à cidade nortenha,
partilhando os mesmos “sentimentos”
como tradição e autenticidade. O espaço, localizado no Centro de Produção
da Super Bock Group, prima, sobretudo, pela originalidade. “Com ambientes
sofisticados, uma arquitetura e decoração moderna e inovadora, é uma ‘casa
viva’ em pleno funcionamento, onde é
possível assistir a todo o processo de
fabrico da cerveja, conhecer as matérias-primas que lhe dão origem, assim
como os momentos marcantes, histórias e curiosidades da marca Super
Bock”.
E assim é. Esta casa guarda memórias
que acompanharam a evolução do

negócio da antiga Unicer, inicialmente
CUFP, e da sua cerveja, representando
um património cervejeiro de relevante
valor histórico e cultural para o grupo
mas também para Portugal.
Entre outras curiosidades, é impossível não ficar impressionado pelas
paredes deste espaço onde foram
utilizadas cerca de 96 mil garrafas
de cerveja recicladas, ficando quase como uma “imagem de marca” da
Casa da Cerveja.
A visita ao espaço termina no lounge, onde são apresentadas para prova
duas harmonizações com cerveja, e
na loja, que tem disponível um conjunto alargado de artigos da marca.
UM PERCURSO DE 90 MINUTOS
Este centro de visitas do Super Bock
Group inclui um percurso de 90 minutos, distribuído por áreas distintas,

com as já duas referidas harmonizações especiais no final do circuito.
A viagem passa pelo interior da própria fábrica, onde os visitantes têm
acesso às linhas de produção e enchimento, algo bastante diferenciador e
impactante, já que não são muitas as
empresas que dão este tipo de acesso
ao público.
Aliás, é no Centro de Produção onde
tudo acontece. Das matérias-primas
à produção do mosto, passando pela
fermentação e terminando no enchimento onde se pode ouvir a o tilintar das garrafas. Na sala de fabrico é
produzido o tal mosto que, depois de
fermentado, dá origem à cerveja. Esta
sala data da construção da fábrica, em
1964, “e teve sempre um lugar de especial destaque quer pela sua beleza
quer pelo seu enquadramento arquitetónico”, relata a empresa. A sala com
EDIÇÃO 6 • PAIXÃO PELA CERVEJA • 51

as caldeiras em cobre apresenta um
desenho e organização muito próximos da última sala de fabrico da fábrica de Júlio Dinis, no Porto.
O percurso contempla ainda a Oficina
da Cerveja, uma espécie de mini-fábrica, uma infraestrutura independente onde são produzidas as cervejas
especiais do grupo, segundo os métodos artesanais, como a gama Super
Bock Selecção 1927.
Neste centro de visitas é ainda possível
desfrutar de workshops diferenciadores, como é o caso dos workshops de
harmonização de cerveja e pizza ou a
colheita de lúpulo, iniciativa realizada
o ano passado com enorme sucesso e
adesão do público.
As cervejas aqui produzidas são inspiradas em diferentes estilos e apre52 • PAIXÃO PELA CERVEJA • EDIÇÃO 6

sentam aos apreciadores sabores e
texturas menos usuais nos processos
industriais, garante a empresa, que
explica que isso permite uma criatividade maior por parte do mestre
cervejeiro, para além de diversificar
a oferta, reforçar a ligação à gastronomia e valorizar uma bebida milenar,
como é a cerveja.
PARCERIA COM FUTEBOL
CLUBE DO PORTO
Mais recentemente, o grupo estabeleceu uma parceria com o Futebol Clube
do Porto, onde a Super Bock Casa da
Cerveja passou a ser parte integrante
do tour pelo estádio e museu do clube portuense. O bilhete combinado
adquirido pelo público inclui a oportunidade de visitar este centro e assim

conhecer a herança cervejeira da empresa. Assim, a visita à Super Bock Casa
da Cerveja, ao Estádio do Dragão e ao
Museu FC Porto, com um único bilhete combinado, tem um preço especial
de 19 euros para o público em geral,
de 15 euros para os adeptos do clube
e descontos para seniores e crianças.
NOVIDADES PARA BREVE
Bruno Albuquerque, diretor de marketing cervejas do Super Bock Group, garantiu à Paixão Pela Cerveja que a aceitação é tão grande que o investimento
da marca neste espaço vai continuar.
“Temos tido a adesão de pessoas não
só da região mas também de visitantes
e turistas, quer nacionais quer estrangeiros. Estamos a ter um acréscimo
enorme de afluência, pessoas que saem

A marca tem vindo a
aperceber-se que esta
plataforma de experiência
é uma coisa única
que, segundo Bruno
Albuquerque, contribui
imenso para a causa
cervejeira.

daqui com uma ótima experiência. Um
dado curioso é que muitos deles voltam, o que prova que as pessoas gostam de cá voltar e na maioria das vezes
com mais amigos. É um dia diferente,
os resultados têm sido ótimos”.
A marca tem vindo a aperceber-se
que esta plataforma de experiência é
uma coisa única que, segundo Bruno
Albuquerque, contribui imenso para
a causa cervejeira. “Cada vez mais
apostamos em coisas inovadoras para
trazer para dentro da Casa da Cerveja. Sobretudo para fazer com que as
pessoas tenham a imersão numa experiência cervejeira completa, mas
sempre estimulando os sentidos através do contacto com o processo produtivo, a descoberta da história da
marca, a degustação e, no final, a har-

monização...” Ou seja, o espaço está
a permitir à Super Bock desenvolver
uma plataforma de experiências “que
sabemos ser única em Portugal”, sobretudo numa altura em que cada vez
mais as pessoas se interessam pela
cerveja, algo que “até agora no nosso
país não era muito comum”.
E apesar de não poder revelar pormenores, Bruno Albuquerque disse
à PPC que há novidades para serem
apresentadas. “Novidades quer do
ponto de vista de experiências, quer
do ponto de vista de coisas únicas
que vamos conseguir proporcionar às
pessoas que cá vêm e que não podem
encontrar em outros sítios no mercado”. Uma coisa parece certa: o Super
Bock Group vai continuar a apostar na
Casa da Cerveja.
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NA FÁBRICA

Mag8

Sabor a Sintra
> texto Susana Marvão > fotografia Ernesto Fonseca

Após 30 anos na indústria farmacêutica, Sérgio Pardal resolveu dar uma volta à sua vida.
E deu. Fundou a Mag8 e abriu a fábrica e brewpub Hop Sin.
“Queríamos fazer algo de relevante pelo
movimento da cerveja artesanal que vejo
que está cada vez mais presente e a ter
maior aceitação por parte dos portugueses”. Foi assim que Sérgio Pardal começou
por “justificar” a sua saída da indústria farmacêutica para fundar a Mag8, uma fábrica de
cerveja artesanal de Sintra, um processo que
começou a ganhar mais “corpo” depois da
marca ter vencido o IV Concurso Nacional
de Cervejas Caseiras e Artesanais do Fórum
Cervejas do Mundo, na categoria Ale, em
2016. O prémio foi ver o produto, a Mag8
Black IPA, chegar ao mercado. “A carreira
na indústria farmacêutica, para mim, perdeu
aquele encanto de alcançar objetivos. Tenho
51 anos e começou a tornar-se importante desenvolver um projeto meu. A cerveja,
numa ótica de ‘homebrew’, apaixonou-me
tanto e uma vez que a Mag8 Black IPA tem
sido tão bem-sucedida no mercado…”. Tanto assim que, neste momento, é já a tempo
inteiro que Sérgio Pardal se dedica à Mag8.
“Mais recentemente, também a SeteAis, uma
IPA, tem tido uma aceitação fantástica o que
também me levou a tomar esta decisão”.
Para tornar o projeto mais interessante, o
empreendedor propôs à Câmara Municipal
de Sintra uma parceria, na qual a autarquia
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neo, permitisse fazer a produção e, por outro,
o atendimento ao público onde a marca pudesse ter uma montra para as suas cervejas.
Dito e feito. Nasceu assim a Hop Sin, no edifício da antiga estação do elétrico de Colares.
OS DESAFIOS DO PROJETO
Para arrancar com o projeto, em termos de
equipamento, a empresa comprou o setup
completo de outra marca, a Mean Sardine, “o
que tornou as coisas mais fáceis”. Quanto ao
know-how, Sérgio Pardal assume-se como
um “felizardo” porque para além de ter facilidade de socialização, sempre esteve próximo
dos grandes cervejeiros de quem foi “bebendo” informação. Daí que, em todo o processo de edificação do projeto, o que acabou
por ser mais complicado foi mesmo “fechar
e concretizar o protocolo com a Câmara de
Sintra que envolveu uma série de burocracias”. A execução da obra - o edifício estava
num estado de degradação muito grande - e
o investimento que isso requereu para que
estruturalmente tivessem o espaço minimamente funcional também foram particularmente desafiantes. “Ainda não está perfeito
para atendimento ao público nem o projeto está concluído, até porque está pensado
para ir evoluindo ao longo do tempo”, quer
em termos de equipamento quer em termos

de espaço. “Claro, já pensamos em termos
de equipamento como é que vamos fazer a
expansão e aumentar a capacidade produtiva da nossa marca. Por outro lado, também
queremos melhorar e desenvolver as condições para que as pessoas que visitam a nossa
casa tenham cada vez mais razões para ficar
e nos voltarem a visitar”. Sobretudo, explica
Sérgio Pardal, o objetivo é proporcionar uma
boa experiência ao público.
Neste momento, a marca produz dois mil
litros por mês, mas rapidamente está prevista a compra de mais um fermentador e
aumentar a capacidade para os 2500 litros
mensais. Hoje, podemos encontrar as cervejas da empresa no mercado especializado, em casas como Cerveteca, Duque, Catraio ou Letraria, para além de obviamente
na Hop Sin. “Queremos assumir-nos como
uma marca local, fazemos alguma distribuição de garrafa na zona de Sintra e isto,
juntamente com as casas especializadas,
quase nos esgota a atual capacidade de
produção”.
Para além das várias Mag8, como a já referida Black IPA ou Blond Ale, a empresa tem
ainda a também já mencionada SeteAis e a
Black Sparrow, uma Coconut Porter. Mas
tem mais. Nós é que juramos segredo porque ainda não foram apresentadas!
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NA FÁBRICA
CENTRAL DE CERVEJAS

Central de Cervejas

inaugura nova linha de enchimento
> texto Susana Marvão > fotografia D.R.

A Central de Cervejas investiu numa nova linha de enchimento com capacidade para 55 mil garrafas por hora.
Eficiência, flexibilidade e um reduzido impacto ambiental são as principais características do equipamento.
Pedro Siza Vieira, ministro adjunto e da economia, inaugurou em julho o novo equipamento
da operação de enchimento de garrafas de
vidro da Central de Cervejas, com tecnologia
de última geração que, segundo a empresa,
proporciona maior flexibilidade e maximização dos índices de sustentabilidade ambiental.
Inaugurada em 1968, a Cervejeira de Vialonga, na altura considerada uma das mais modernas da Europa, “sempre se manteve em
constante modernização para que a Cerveja
Sagres, mantenha a qualidade e a capacidade
de responder a todas as expectativas, quer do
mercado nacional, quer do de exportação”,
descreve a empresa na sua newsletter.
A nova linha de enchimento, com a tecnologia
e serviço da KHS, tem a capacidade para encher 55.000 garrafas por hora, apresenta elevada eficiência, flexibilidade e reduzido impacto ambiental, permitindo uma redução anual
até 22% de consumo de CO2, uma poupança
de 12.600kWh de eletricidade/ano e a diminuição anual de 96% do consumo de água.
Este novo equipamento é o resultado do forte
investimento que o grupo Central de Cervejas
tem vindo a efetuar nos últimos cinco anos,
ao longo dos quais foram investidos mais de
140 milhões de euros em projetos de modernização e crescimento, que abrangem, entre
outros, a expansão, a inovação, a sustentabilidade e energias alternativas, não só na cervejeira de Vialonga, mas também na Sociedade
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Água de Luso e na Novadis distribuição. Também a área dos recursos humanos foi alvo
de investimento e reconhecimento, tendo o
número de colaboradores em Portugal duplicado, nos últimos cinco anos, para os atuais
cerca 1.800 colaboradores, sujeitos a programas de formação e capacitação.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
“Esta inauguração constitui um marco com
elevada importância para a Central de Cervejas e para a economia nacional. Continuar a
crescer respondendo aos desafios do desenvolvimento sustentável é um compromisso
que assumimos para o futuro, seja através
do investimento em novos equipamentos
ou na qualificação das nossas pessoas. Pretendemos continuar o nosso caminho pela
via da modernização e de inovação, respondendo às necessidades dos consumidores de
uma forma mais sustentável e gerando valor
acrescentado para o mercado nacional e de
exportação”, afirmou no evento Boris Miloushev, CEO do grupo SCC.
À Paixão Pela Cerveja, Nuno Pinto de Magalhães, diretor de comunicação e relações institucionais da Central de Cervejas, explicou
que o investimento nesta nova linha visa basicamente aumentar a capacidade de garrafa
para cerveja. “Estávamos a sentir essa necessidade quer para o mercado externo quer para
o mercado interno”.

Os mercados de exportação da Sagres continuam a ser os europeus, em países que já
não são propriamente os da diáspora. “Já
ultrapassa muito as barreiras tradicionais
do que inicialmente se chamam o mercado
da saudade, como França, Luxemburgo, Inglaterra ou Andorra. Hoje, onde houver um
português no mundo queremos que tenha
Sagres como alternativa, quer às cervejas
locais quer às cervejas nacionais que lá apareçam”.
Para além destes mercados, a empresa está
ainda presente nos países de expressão de
língua portuguesa onde o grupo não está a
produzir, exceção feita a Angola onde têm
contrato sob licença com uma empresa local. Aliás, Nuno Pinto de Magalhães admite
que o negócio em Angola tem excedido as
expectativas, “sobretudo tendo em conta
que há dois anos a nossa presença lá não tinha muita expressão”.
A nova linha de enchimento, que absorveu
um investimento de 8 milhões de euros,
caracteriza-se por ter mais eficiência e, ao
mesmo tempo, um menor consumo energético, CO2 e de água, neste caso superior
a 90% face a uma linha “normal”, já que os
transportadores são a “seco”. “Para nós a sustentabilidade é transversal, em diversos fatores. Quer ao nível do que já existe, quer em
inovações e lançamentos que vamos fazendo. Temos esse cuidado”.
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CERVEJA
PASSO A PASSO

Ciência Cervejeira

A carbonatação
> texto Tito Santos • Fizzlab.pt > fotografias D.R. / o autor escreve ao abrigo do anterior AO

O CO2 tem papel importante na percepção do corpo da cerveja quando esta é ingerida,
bem como na capacidade de acidificar a mesma através da formação de ácido carbónico.
Durante a fase da fermentação da cerveja, a
levedura, ao metabolizar os açúcares presentes no mosto para produção de energia
e reprodução, liberta etanol e dióxido de
carbono (CO2). Estes dois principais produtos da fermentação são solúveis na cerveja e desempenham um papel importante
junto do consumidor, pois ninguém gosta
de cerveja “morta”, ou seja, com pouco
CO2 dissolvido.
É, então, o CO2 dissolvido na cerveja o
principal agente na formação da tradicional espuma. Esta forma-se quando o gás
em supersaturação sai de solução e escapa para a atmosfera, criando pequenas
bolhas que se acumulam na superfície do
líquido. A dimensão da camada de espuma e a sua retenção estão dependentes
da quantidade de CO2 em solução e que
se liberta, bem como outros constituintes
da cerveja.
O processo da formação das pequenas
bolhas dá-se nas irregularidades do recipiente onde está a cerveja, uma vez que
o líquido não molha uniformemente uma
superfície, por mais lisa que esta possa parecer. Nessas irregularidades fica
gás aprisionado, formando-se pequenos
centros de nucleação onde este, supersaturado, se acumula e começa por se
libertar do líquido, formado uma bolha
que vai crescendo devido ao diferencial
de pressão entre a solução e a pressão
atmosférica. Quando a pressão interna
da bolha ultrapassa a resistência superficial do líquido, esta liberta-se e sobe até
à superfície. Ao se libertar deixa para trás
outra pequena bolha, iniciando-se novamente o processo.
Além da espuma, o CO2 tem papel importante na percepção do corpo da cerveja
quando esta é ingerida, bem como na capacidade de acidificar a mesma através da
formação de ácido carbónico. Este ácido
potencia a sensação de “picar” na língua
característica das bebidas carbonatadas.
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RELAÇÃO COM PRESSÃO
E TEMPERATURA
A quantidade de CO2 que se dissolve na
cerveja está em função da pressão e temperatura, segundo a Lei de Henry que diz:
“a uma temperatura constante, a quantidade de um gás que se dissolve num determinado tipo e volume de um líquido, é directamente proporcional à pressão parcial
desse mesmo gás em equilíbrio com o líquido”. Assim, a solubilidade aumenta com
o aumento de pressão e diminui quando a
temperatura aumenta.
A quantidade de CO2 na cerveja é normalmente referida como “volumes”, ou seja, o
volume que o gás ocuparia à pressão atmosférica e a 0 ºC, se este fosse removido
da cerveja. Esta quantidade de CO2 também pode ser referida como gramas de
CO2 por litro.
Os volumes de CO2 dissolvidos numa cerveja a uma pressão P (bar) e a uma temperatura T (ºC), podem ser obtidos da equação seguinte:
Vols = ( P x 14.50377 + 14.695 ) x [ 0.01821 +
0.090115 x e^-(T x 1.8 / 43.11) ] - 0.003342
Da mesma equação podem ser isoladas
as outras variáveis, como por exemplo, a
pressão necessária para se obter uma cerveja com V volumes de CO2 dissolvidos,
a uma determinada temperatura T. De notar que 1 bar equivale a 0.1 mega Pascal e
aproximadamente 1 atmosfera.
A equação acima foi derivada da tabela publicada pela “American Society of Brewing
Chemists”, em 1949, que se apresenta
abaixo para as unidades de pressão em Bar
e temperatura em graus Celsius.
Seguem os volumes de CO2 típicos para as
cervejas mais correntes.
- Sub-carbonatado: 0 - 1.4 vols
- Stouts e Porters: 1.5 - 2.2 vols
- Lagers, Ales, Ambers e a maioria das cervejas:
2.2 - 2.6 vols
- Ales altamente carbonatadas, lambics, cervejas
de trigo: 2.6 - 4 vols

- Sobre-carbonatado (excepto para algumas
ales especiais): acima de 4.1 vols
MÉTODOS DE CARBONATAÇÃO
Para a cerveja que é carbonatada na fábrica
antes do seu engarrafamento, é comum tirar-se partido do CO2 da fermentação secundária
para esse efeito. Tipicamente recorre-se a fermentadores cilíndrico-cónicos pressurizáveis,
obtendo-se cerveja pronta a ser estabilizada
ou directamente envasilhada. Neste método,
a carbonatação é rigorosamente controlada
através do controlo da pressão interna do reservatório de fermentação, bem como da sua
temperatura.
A alternativa mais antiga e ainda hoje praticada por muitas cervejeiras belgas, passa pela
refermentação em garrafa, onde, no caso de
não existirem células viáveis, levedura nova é
adicionada ao produto a engarrafar (e açúcar
em função da atenuação). Assim, a levedura
ao consumir o açúcar extra produz novo CO2
dentro da própria garrafa, aumentando a sua
pressão interna e consequente dissolução no
meio líquido. Durante esta fase, existe também
absorção de oxigénio residual o que atrasa as
reacções de oxidação. Por outro lado, este
método tem como principal inconveniente,
a formação de depósito mais pronunciado na
garrafa (efectivamente células mortas de levedura) e, eventualmente em suspensão, podendo influenciar o seu aspecto geral bem como
sabor.
Importa ainda referir que a quantidade extra de
açúcar a adicionar, deve ser bem determinada,
de forma a não existir produção de CO2 em excesso que aumente a pressão interna das garrafas para lá da tensão de cedência do material
(no caso mais corrente, do vidro). A rotura de
uma garrafa de vidro é uma rotura frágil, dadas
as características intrínsecas do material. Ou
seja, uma vez que o vidro quando submetido
a uma tensão constante não apresenta capacidade de deformação plástica (ao contrário
dos metais, por exemplo) e muito reduzida deformação elástica, a rotura dá-se instantanea-

mente assim que a tensão máxima é atingida
e, no caso, de garrafas sobre pressão, de uma
forma violenta. Quando a pressão interna se
encontra no limiar de ultrapassar a tensão máxima, qualquer pequena variação de pressão é
o suficiente para despoletar a rotura, como por
exemplo, quedas da pressão atmosférica.
Por último, quando não se pretende carbonatar
por refermentação ou por fermentação pressurizada, existe ainda o método de carbonatação forçada, que passa por injectar CO2 sob
pressão num recipiente com o líquido a carbonatar. A pressão é determinada em função da
temperatura e dos volumes de CO2 dissolvidos
que se pretendem para o estilo de cerveja em
causa, através do quadro ou equação acima.
Este método, apesar de não necessitar de equipamento especial, é mais demorado.
Para reduzir este tempo, existem no mercado
equipamentos misturadores instantâneos de
CO2 para bebidas carbonatadas, alguns dotados da capacidade de redução de oxigénio.
CARBONATAÇÃO DE CERVEJA CASEIRA
No círculo dos cervejeiros caseiros, o método
mais corrente de carbonatação de cerveja passa pela refermentação em garrafa. Como já referido acima, o açúcar adicionado na altura do
engarrafamento deve ser criteriosamente calculado. A sua quantidade passa pela determinação
do CO2 necessário, tendo em conta os volumes
dissolvidos desejados, através das massas moleculares do gás e da glucose. Apesar dos cálculos
não serem muito complexos, existe software do
conhecimento da maioria dos cervejeiros caseiros (por exemplo, o Beersmith) que determina a
massa de açúcar a utilizar.
O mesmo processo pode ser utilizado para
carbonatar naturalmente cerveja em barril (os

populares soda-kegs), sendo apenas necessário um recipiente pressurizável. Como vimos, a
dissolução de um gás num meio aquoso está
directamente relacionado com a pressão e
temperatura. Para acelerar o processo, o ideal
é refrigerar o barril / recipiente e aumentar um
pouco à pressão que seria necessária para os
volumes de CO2 desejados. Quando se atinge a
carbonatação desejada, reduz-se então a pressão para a pressão de equilíbrio.
Tanto na carbonatação em garrafa como em
barril, é importante ter em conta o volume livre
no recipiente, ou seja, o volume vazio que fica
no gargalo da garrafa ou no topo do barril depois
do enchimento. Durante a formação de CO2 pelas leveduras, este irá em primeiro lugar ocupar
este espaço e só depois passará à solução. Assim,
quanto maior for o espaço vazio, mais CO2 se
acumula nele e para uma determinada massa de
açúcar para carbonatação, quanto maior o espaço vazio, menor será a carbonatação.
A altura ideal de enchimento é uma questão
de preferência. Garrafas mais cheias ajudam a
eliminar o ar do espaço vazio, reduzindo a oxidação. Por outro lado, enchimento mais contido serve como almofada no caso de libertação
rápida gás, bem como durante a carbonatação.
Por vezes, carbonatação excessiva pode ser
corrigida através do arrefecimento da garrafa
o máximo possível, gentilmente levantando a
cápsula para libertar a pressão e em seguida
voltando a fechá-la. Isto não é possível se não
existe espaço vazio na garrafa.
Conforme referido por Rob Lauriston da revista
Brew Your Own, os microprodutores e produtores caseiros de cerveja muitas vezes dão muita ênfase à utilização de ingredientes naturais.
Quando nos referimos a carbonatação, significa
que a carbonatação artificial vinda de uma gar-

rafa de CO2 é muitas vezes vista como inferior à
carbonatação “natural”. Este facto é totalmente
errado. O dióxido de carbono proveniente de
uma garrafa é, provavelmente, o ingrediente
mais puro que se colocará na cerveja e CO2 é
CO2 independentemente da sua origem.
A carbonatação forçada pode dar resultados
diferentes da carbonatação em garrafa, mas a
carbonatação em si, será a mesma. Por exemplo, qualquer diferença que surja na capacidade de retenção de espuma será o resultado de
diferenças das características da cerveja que
influenciam essa retenção, e não da origem do
CO2. Como nota à parte, a maioria dos ingredientes utilizados no fabrico de cerveja sofreram
um tipo qualquer de tratamento industrializado
(maltagem de cereal, secagem e peletização de
lúpulo, lavagem, liofilização e acondicionamento de leveduras, etc.), pelo que o termo “ingrediente natural” não é de todo exacto.
Para terminar e voltando ao caso de refermentação como forma de carbonatar a cerveja, é
possível controlar a pressão interna de um barril
ou recipiente, através de um manómetro dotado de uma válvula manual de escape como o
que se apresenta a seguir.
Basta este ser conectado à entrada de gás do
barril e, quando a pressão ultrapassar o ideal
para os volumes e temperatura actual, abre-se
cuidadosamente a válvula e alivia-se a pressão
até ao valor óptimo. Obviamente que, com a
fórmula acima e a utilização de electroválvulas
e sensores de pressão e temperatura, é incrivelmente fácil automatizar este processo e obter
uma carbonatação precisa e consistente.
Referências:
American Society of Brewing Chemists
Homebrew Digest
Revista Brew Your Own
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BEER LOVER

Avaliações

para todos os gostos
> texto Bruno Aquino > fotografia Kyryll Ushakov

O ratebeer e o untappd podem ser muito interessantes para descobrir um local onde beber cerveja numa
determinada cidade ou para irmos registando as cervejas que vamos bebendo.

Para decidir se uma cerveja é boa ou má,
opte apenas por um caminho: o seu gosto
pessoal. É esse que o deve fazer regressar,
ou não, a uma cerveja.
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Nos EUA existe um género de consumidor
de cerveja a que se dá o nome de ‘ticker’.
O objetivo do ‘ticker’ é beber, sempre que
possível, cervejas raras ou muito bem classificadas em websites de avaliação de cervejas, fazendo alarde disso nas redes sociais.
Depois de bebida, e mesmo que seja fantástica, a cerveja deixa de ter utilidade para
este consumidor. Já tem a foto, fez mais
uma entrada em sites como o untappd, pelo
que o interesse passa a ser a próxima cerveja, se possível uma whale (uma cerveja muito desejada e extremamente difícil de ser
comprada/encontrada). Para além do mais,
desdenha cervejas como a Hoegaarden, a
Franziskaner ou a Sierra Nevada. São demasiado comuns e comerciais.
Na verdade, existem ‘tickers’ um pouco por
todo o mundo, fruto do sucesso de plataformas e apps como o ratebeer (www.ratebeer.com) ou o untappd (http://untappd.
com), as quais, não sendo as únicas, são as
predominantes. Uma menção especial ao
website beeradvocate (www.beeradvocate.
com), o qual sempre fomentou um perfil
alternativo, com um grande controlo sobre
os tópicos publicados no seu fórum e com
maior fiabilidade nas avaliações (ainda que,
em função de ser um espaço aberto à participação de todos, subsistam muitas aberrações avaliativas).
Bem mais antigo que o untappd, o ratebeer
deixou de estar na moda em função da sua
leitura em smartphone ser menos interessante do que o untappd. Apesar das notórias
diferenças que apresentam, considerando
que o ratebeer funciona mais até como portal, ambos trazem diversas vantagens:
- São uma excelente forma de repositório
de todas as cervejas que vamos bebendo,
permitindo notas sobre as características
que detetámos e respetiva avaliação;

- Permite descobrir o produtor de uma determinada cerveja, da qual apenas sabíamos
o nome, proporcionando a exploração de
novos produtos elaborados por essa cervejeira, o estilo em que se enquadra ou a avaliação efetuada por outros utilizadores.
- Cria uma rede de amigos virtuais, que facilita a troca de informação sobre boas cervejas, espaços onde as encontrar, locais a
experimentar.
Todavia, estas aplicações têm contribuído
com efeitos perniciosos, muitos dos quais
entroncam nas queixas que se fazem ao uso
excessivo de tecnologias de informação pelos mais jovens. Vejamos:
- Ao invés de estamos simplesmente a degustar uma cerveja com os nossos amigos
enquanto se vão dizendo umas barbaridades, há consumidores que passam horas
(sim, horas) a escolher o melhor ângulo para
a foto, dando prevalência ao smartphone
em detrimento da amizade.
- Cria uma mentalidade de “beber uma nova
cerveja por dia”, ao invés de bebermos aquilo que gostamos ou que realmente nos está
a apetecer. É a ânsia de não ficar atrás daquele amigo, que já registou 3 mil cervejas
diferentes…;
- Especialmente com o untappd, gera o conceito de “caçador de troféus”, que resulta dessa aplicação atribuir “badges” sempre que o
consumidor atinge uma determinada marca;
- São uma fonte de informações erradas,
pois muitas cervejas estão mal classificadas
em termos de estilo e, na prática, estamos
a considerar avaliações de pessoas que,
eventualmente, percebem tanto de cerveja
como nós de fissão nuclear;
- Criam o estigma da avaliação, conceito
mau tanto para os produtores como para os
consumidores. No Top10 do site ratebeer, 8
são Imperial Stout, havendo ainda uma Abt/

Quadrupel e uma Imperial IPA. Já no Top50
estão 32 Imperial Stout. Sabem quantas Lager estão nesse Top50? Zero. Sim, leu bem,
zero. E da escola alemã? Zero também.
- Ainda relacionado com o problema da
avaliação, a “lavagem cerebral” que esses sites incutem aos consumidores faz com que,
no momento da compra, muitos optem por
uma cerveja que está classificada com um
98/100, desprezando uma cerveja que é
“apenas” um 87/100, ainda que esta última
possa adequar-se muito mais ao seu perfil
ou ao momento de consumo.
- É dada prevalência aos estilos da moda,
gerando tendências desestruturadas e enganadoras, em especial para os novos consumidores. Felizmente que o mundo da cerveja
vai muito para além de milkshakes, sours e
cervejas maturadas em barrica, algo que estas apps não ajudam a explicar e justificar.
- É sempre dada prevalência, em especial
no ratebeer, a cervejas de países com forte
tradição cervejeira e de marcas que estejam
na moda. Portugal, com uma cultura cervejeira muito recente é, naturalmente, penalizado nesse aspeto. Como se justifica, de
outra maneira, que algumas cervejas artesanais nacionais, de qualidade muito elevada,
estejam classificadas nos percentis 35 ou
40? Nós dizemos-vos, caros leitores: falta
de peso.
Conclusão: o ratebeer e o untappd podem
ser muito interessantes para descobrir um
local onde beber cerveja numa determinada
cidade ou para irmos registando as cervejas que vamos bebendo. Mas se queremos
informação fidedigna e de qualidade, então
é melhor ir procurar a outro lado. E para decidir se uma cerveja é boa ou má, opte apenas por um caminho: o seu gosto pessoal.
É esse que o deve fazer regressar, ou não, a
uma cerveja.
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CERVEJA & HISTÓRIA

António Mendes Nunes
Jornalista

Andamos há sete mil anos a perguntar

“Vai uma cerveja fresquinha?”
> fotografia Central de Cervejas e arquivo António Mendes Nunes

Um líquido fermentado de cevada nasceu na Mesopotâmia há cerca de sete mil anos. Mas foram os romanos
que lhe deram o nome: cerveja da deusa Ceres ou bier da palavra latina bibere, beber.

O nascimento da cerveja e do vinho não
foram muito diferentes. Foi na Mesopotâmia, há mais de seis mil anos e por um
mero acaso. Para o vinho bastou que alguém tivesse deixado algumas uvas num
recipiente, que depois de fermentadas
deram o primeiro vinho natural do mundo. No caso da cerveja (chamamos-lhe
assim por facilidade de trato, pois como
veremos mais adiante, só cinco mil anos
depois da sua invenção é que ganhou
esse nome), muito provavelmente algum
pedaço de pão de centeio que fez a fermentação alcoólica num púcaro com
água e que alguém terá provado achando-o, não estragado, mas agradável.
Uma coisa leva à outra e, com o passar
dos séculos, a bebida foi-se aperfeiçoando. Os grãos de cevada germinados (o
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malte), eram moídos e amassados com
água, formando uma espécie de pão. Este
bolo era cozido e posteriormente partido
em pedaços que eram mergulhados em
água, dando-se a fermentação alcoólica,
daí nascendo a cerveja.
Segundo os historiadores, era uma cerveja muito turva e tinha de ser bebida
com um canudo tapado na ponta e com
buracos de lado para que os resíduos não
viessem para a boca.
Acontece que em alguns pontos do
mundo ainda há cervejas semelhantes.
No Butão (pequeno reino dos Himalaias)
bebi cerveja tradicional, que me parece
ser muito próxima dessa mesma bebida
de há seis mil anos. Dentro de uma caneca de bambu deitam um bocado de pasta
de cevada fermentada, desdobrando-a

com água quente. Bebe-se por esse tal
canudo tapado em baixo e com buracos
de lado. Se era bom? Tinha graça, mas da
cerveja, tal como estamos habituados,
tinha ao nome. Chama-se bīyara (lê-se
biá). Repare-se na semelhança com bière
ou beer…
O NOSSO BERÇO
Tudo (ou quase) que deu origem à nossa
civilização aconteceu na Mesopotâmia, o
território que, grosso modo é hoje ocupado pelo Iraque e Kuwait, além de partes orientais da Síria e de regiões ao longo
das fronteiras Turquia-Síria e Irão-Iraque.
Foi lá que o Homem se sedentarizou, começou a praticar a agricultura, passou a
viver em cidades, inventou a roda, inventou a escrita e deu origem aos primeiros

impérios. E foi num desses impérios, o
Babilónico, que o rei Hamurabi, publicou,
entre muitas outras leis, três que diziam
respeito ao que hoje chamaríamos de
cerveja: a primeira regulamentava a comercialização, fabricação e consumo da
cerveja, relacionando direitos e deveres
dos clientes das tabernas; a segunda estabelecia uma ração diária de cerveja dependendo da posição social do indivíduo
(um trabalhador normal recebia 2 litros,
funcionários públicos 3 litros, administradores e altos sacerdotes 5 litros); a terceira determinava que uma pessoa que
fabricasse cerveja adulterada deveria ser
condenada à morte por afogamento num
barril de sua própria bebida. Esta última
lei era muito típica do Código de Hamurabi, publicado há mais de 4 mil anos.
Registe-se que nessa altura o mundo da
cerveja era praticamente um feudo feminino, desde a fabricação à venda.
Rapidamente a cerveja ganhou importância e passou a fazer parte de outros
povos e outras culturas. Os egípcios tinham o que poderíamos chamar um Ministro da Cerveja.
Nestas culturas antigas, a cerveja, para
além de bebida social, era também alimento e remédio. Num documento mé-

dico egípcio de há quase 4 mil anos há
um rol de cerca de 700 prescrições médicas das quais cerca de 100 fazem referência à cerveja.
No império romano, a cerveja era considerada uma bebida menor destinada aos
escravos e à população das classes mais
baixas, juntamente com o vinho tinto. Os
patrícios e alguns plebeus mais endinheirados e cultos só bebiam vinho branco
ou clarete (vinho branco com um pouco
de tinta, como chamavam ao vinho tinto).
No entanto, apesar dessa “desclassificação”, foram os romanos que deixaram o seu cunho indelevelmente ligado
ao nome esta bebida. Cerveja (e as suas
variantes) numa derivação da deusa romana da agricultura, Ceres. O latim biberis, (beber), originou as designações
em italiano (birra), inglês (beer), francês
(bière), línguas eslavas (pivo) e alemão
(bier) etc, etc.
Na Europa do Sul, com a queda do Império romano, no século V, e a vinda em
força dos povos que habitavam para lá
do Reno, a cerveja torna-se mais popular e na Idade Média chega aos mosteiros
e é lá que se começa a utilizar o lúpulo
por volta do ano 800, ingrediente que se
manteve inalterado até aos nossos dias.

Neste relato ‘à vol d’oiseau’ é importante
referir a data de 23 de abril de 1516 e a
promulgação da Reinheitsgebot (Lei da
Pureza da Cerveja, em português) pelo
duque Guilherme IV da Baviera. Nela se
instituía que a cerveja deveria ser fabricada apenas com água, malte de cevada
e lúpulo.
E em Portugal? Sabe-se que a popularidade da cerveja sempre foi inferior ao
do vinho, mantendo-se aquela com o
designativo de “bebida fina” até meados
do século passado. No entanto, em 1689
a junta dos três estados (representantes
do clero, nobreza e povo) enviou um requerimento ao rei em que, entre outros
assuntos, se pedia que fossem tomadas
providências contra o fabrico e venda
de cerveja, porque se esta aumentasse
“perderá totalmente o uso do vinho e
tirará totalmente o interessa das vinhas
de que vivem os vassalos de V. Magestade…”
A resposta do rei D. Pedro II foi proibir
que se vendesse a cerveja nas tabernas
e que o seu fabrico no país fosse igualmente proibido. Não durou muito esta
interdição.
Mas estas e outras histórias da cerveja em
Portugal ficam para futuras crónicas.
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FERMENTAÇÕES CRIATIVAS

Japanese Rice Lager
Pura inspiração asiática

Sagres Radler 0.0%
Lima-Frutos vermelhos

> texto Susana Marvão > fotografia D.R.

Texto e fotografia D.R.

Cerveja luminosa, como o sol nascente. É assim que o Super Bock Group descreve a Japanese Rice Lager, uma
cerveja que se destaca “por ser refrescante e pelo amargo delicado, pelo equilíbrio do doce do arroz com uma
acidez generosa, com notas da alga Kombu e flor de sal de Tavira”. A nova cerveja veio reforçar a gama especial
Super Bock Selecção 1927, numa edição limitada para o verão.

Atenta às últimas tendências Sagres Radler 0.0% apresenta-se com novo sabor,
verdadeiramente irresistível, a lima e frutos vermelhos, uma cerveja perfeita
para os dias mais quentes do verão.

Segundo o comunicado que a “casa” de
Leça do Balio enviou à imprensa, a Japanese Rice Lager é ideal para acompanhar a gastronomia portuguesa, principalmente pratos de caráter intenso, mas
harmoniza especialmente com os sabores frescos oriundos da cozinha nipónica
como sushi. “Pela sua composição, esta
cerveja combina ainda na perfeição com
frutas como a romã e o maracujá amarelo, bem como sobremesas de gelado
cítrico com ervas aromáticas”.
A cerveja de inspiração asiática regressa
para o verão, encontrando-se disponível
em vários formatos – garrafas de 75 cl,
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33 cl e à pressão – para o consumo em
casa ou em bares e restaurantes selecionados de norte a sul do país, durante os
próximos meses.
“Super Bock Selecção 1927 mantém, assim, a aposta em edições limitadas que
oferecem diversidade cervejeira. É uma
gama composta por cervejas especiais
de diferentes estilos, aromas e intensidades com características que se adequam
aos pratos da estação do ano em que são
lançadas”, lê-se no comunicado.
A Japanese Rice Lager junta-se à atual
gama Super Bock Selecção 1927 que é
composta por três cervejas que estão

disponíveis de forma permanente - Munich Dunkel, Bavaria Weiss, Bengal Amber IPA.
É desenvolvida pelos mestres cervejeiros
do Super Bock Group, em pequenos lotes, na Super Bock Casa da Cerveja (uma
pequena unidade de produção independente) com matérias-primas de qualidade e da melhor proveniência, para trazer
novidade para o mercado de uma forma
seletiva e diferenciadora. “A Casa da Cerveja é um circuito de visitas aberto ao
público, num espaço verdadeiramente
único situado no Centro de Produção do
Super Bock Group, em Leça do Balio”.

Alinhada com as novas tendências de
consumo e a crescente procura por
produtos mais frescos e saudáveis, Radler lança a nova Sagres Radler 0.0%
Lima-Frutos Vermelhos. É a escolha
perfeita para todos os que procuram
experiências de consumo diferentes, já
que se trata de uma bebida de cerveja,
uma receita com zero álcool, composta
por 40% de Cerveja Sagres 0.0 e 60% de
sumo natural de lima e frutos vermelhos. Esta é a bebida ideal para refrescar
nos dias quentes de verão, para beber
descontraidamente durante refeições,
entre pausas de trabalho ou em momentos de convívio com amigos.

A nova Sagres Radler 0.0% Lima-Frutos Vermelhos contém menos 10% de
açúcar que a receita original e apenas
32 Kcal por 100 ml, tornando-a na opção perfeita para todos os que procuram um estilo de vida mais equilibrado.
Apresenta cor vermelho escura, tem
acidez e doçura pronunciadas, mas em
equilíbrio. Tem aroma e sabor a lima,
com um toque de frutos vermelhos.
Está disponível nos hipermercados e
supermercados, em garrafa de 33 cl.
A nova Sagres Radler 0.0% Lima-Frutos
Vermelhos é uma deliciosa combinação
para beber sem restrições em qualquer
momento do dia.

Contém menos 10%
de açúcar que a receita
original e apenas 32 Kcal
por 100 ml, tornando-a
na opção perfeita para
todos os que procuram
um estilo de vida mais
equilibrado.
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CERVEJA E NUTRIÇÃO

Cerveja

O que a evidência
científica tem mostrado
> fotografias D.R

Natália Cavaleiro Costa
Nutricionista

Numa mesa redonda constituída por
dois nomes importantes na área da investigação das ciências da nutrição e da
biotecnologia, moderei um debate onde
foram apresentados estudos e ensaios
clínicos relacionados com a cerveja e os
subprodutos resultantes do seu fabrico.
Entre as convidadas, encontrava-se a
Professora Conceição Calhau, Nutricionista e Professora Associada com Agregação da NOVA Medical School – Faculdade de Ciências Médicas e a Professora
Manuela Pintado – Professora Associada
na Escola Superior de Biotecnologia do
Porto e Diretora do Centro de Investigação CBQF – Centro de Biotecnologia e
Química Fina.
A conversa iniciou na temática dos alimentos fermentados, que fazem parte
da nossa alimentação há vários séculos.
A fermentação é um processo bioquímico em que há a degradação de açúcares pela ação, quer de microrganismos,
bactérias ou leveduras. Neste processo,
além da conservação do próprio alimento, há o enriquecimento nutricional, revelando-se uma maior concentração de
vitaminas e sais minerais, um aumento
da biodisponibilidade de alguns nutrientes e o fornecimento de pré-bióticos e
probióticos tendo uma ação direta na
microbiota intestinal.
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No passado dia 16 de maio, a Alfândega do Porto foi palco do XVIII
do Congresso de Nutrição e Alimentação, um evento em que os
Cervejeiros de Portugal marcaram presença através da promoção de
um simpósio com a temática “Cerveja, o que a evidência científica
tem mostrado”, em parceria com a Associação Portuguesa dos
Nutricionistas.
Assim, e sendo a cerveja uma bebida
resultante de uma fermentação alcoólica onde há a degradação dos açucares naturalmente presentes nos cereais
pelas leveduras, o grupo de investigação CINTESIS, liderado pela Professora
Conceição Calhau, está a realizar um
ensaio clínico onde se estuda o impacto do consumo de cerveja no metabolismo do individuo, assim como na sua
microbiota.
A microbiota intestinal não é mais do
que entendemos por flora intestinal, isto
é o conjunto de microorganismos que
habitam no trato digestivo – chamado
ecossistema – sendo a sua maior concentração a nível do cólon. É habitual
ouvirmos a expressão que o intestino é
o segundo cérebro.
Atualmente, sabe-se que é de extrema
importância na promoção da saúde do
seu hospedeiro, pois uma microbiota
mais robusta vai acabar por aumentar a
imunidade, deixando-nos menos vulneráveis ao surgimento de algumas doenças, desde as crónicas a até mesmo a
alguns tipos de cancro.
Durante quatro semanas um grupo
de 30 voluntários saudáveis do sexo
masculino consumiu em uma das refeições do dia (preferencialmente ao
jantar) uma cerveja com diferente teor

alcoólico. Um grupo de dez consumiu
uma cerveja 0,0 de álcool, outro 0,45 de
álcool e por fim um último grupo com
5,2 de álcool. As cervejas eram fornecidas pelo próprio centro de investigação,
fazendo com que os grupos não soubessem qual era a marca que estavam
a consumir. A única premissa foi que
os voluntários mantivessem o mesmo
estilo de vida (alimentação e atividade
física), de modo a não influenciar os resultados finais.
Foram recolhidas análises ao sangue e
amostra de fezes no início e no final do
estudo. Uma das principais conclusões
é que efetivamente e independente do
teor alcoólico da cerveja consumida,
facto é que houve a redução de um grupo de bactérias que estão relacionadas
com a má alimentação, isto é o consumo desta bebida fermentada tem vantagens a nível da proteção intestinal contra vários agentes agressores que estão
presentes diariamente na dieta.
Numa altura em que muito se fala em
reaproveitamento e sustentabilidade,
fazia todo o sentido abordar os subprodutos da cerveja. A levedura e o dreche
são dois subprodutos resultantes do
fabrico da cerveja que podem ter aplicação na indústria alimentar e com benefícios no seu consumo. A dreche, por

A levedura e o dreche
são dois subprodutos
resultantes do fabrico
da cerveja que podem
ter aplicação
na indústria alimentar
e com benefícios
no seu consumo.

ser rica em fibra insolúvel – resultante
da filtração do mostro – pode ser reaproveitada no fabrico de pão, biscoitos,
bolachas, aperitivos sendo uma fonte de
proteína e fibra superior em 50 e 10%,
respetivamente, ao pão habitual.
No último Brewers of Europe, que ocorreu no início de junho em Antuérpia, na
Bélgica, pude constatar que já é uma
realidade naquele país. Nesse evento,
tive contacto com a empresa BeerFood,
que não faz mais do que dar uma segunda vida aos cereais da cerveja através da comercialização de bolachas e
aperitivos feitos a partir das diferentes
dreches. Mas não fiquemos apenas por
aqui: a professora Manuela Pintado ainda nos falou sobre as leveduras e os hidrolisados proteicos obtidos através da
mesma, que apontam para efeitos anti-hipertensores, ou seja, que contribui
para a redução da tensão arterial.

À semelhança de alguns alimentos enriquecidos que a indústria alimentar nos
vai oferecendo – por exemplo na diminuição do colesterol – a investigação
nesta área poderá fornecer, num futuro próximo, a inclusão destes péptidos,
também eles no setor alimentar.
Em suma, foi possível reforçar a mensagem junto de uma plateia, composta
por mais de 300 profissionais de saúde,
que a cerveja pode e deve ser aliada a
um estilo de vida saudável onde se enquadra a dieta mediterrânica. A mensagem é clara: quando bebida com
moderação, a cerveja é um alimento
fermentado com inúmeras vantagens
do ponto de vista nutricional. Da próxima vez que vir um amigo ou um familiar
a pedir um sumo rico em açúcar ou um
refrigerante, sugira a cerveja sem álcool,
é uma escolha bem mais inteligente... e
saudável.
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CERVEJEIROS DE PORTUGAL

A Brewers of Europe
anunciou que os rótulos
de todas garrafas e latas
de cerveja na UE devem
incluir informação sobre
os ingredientes e valores
energéticos até ao final
de 2022.

Segmento sem álcool, informação
nutricional e sustentabilidade pautam

as tendências do setor cervejeiro
> texto e fotografias D.R.

Os Cervejeiros de Portugal marcaram presença na 2ª edição do Fórum Europeu “The Brewers of Europe”,
o evento anual do setor cervejeiro europeu que tem o objetivo de promover conhecimento, discutir novos
paradigmas, tendências e oportunidades no mundo da cerveja.

Realizado em Antuérpia, na Bélgica, nos
passados dias 3 e 4 de junho, “The Brewers of Europe” recebeu produtores e
apaixonados pela cerveja de toda a europa, incluindo Portugal, cuja delegação
contou com a presença de representantes de 9 das 14 associadas dos Cervejeiros
de Portugal. Em paralelo, decorreu ainda
a 37ª edição do congresso da European
Brewery Convention, organização que
tem assumido um importante papel na
disseminação de conhecimento e no desenvolvimento de procedimentos tendo
em conta o controlo de qualidade da cerveja, dos seus métodos de produção e das
matérias primas usadas.
Francisco Gírio, secretário-geral dos Cervejeiros de Portugal, assinala que “a aposta
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nos segmentos da cerveja sem álcool e da
cerveja com baixo teor de álcool foi, sem
dúvida, um dos temas quentes da segunda
edição do Fórum Europeu ‘The Brewers of
Europe’. Este encontro foi ainda pautado
por temas matriz, nomeadamente a sustentabilidade ambiental, o advento e crescimento de cervejas artesanais e o futuro,
que se mostra confiante. De assinalar que
nos últimos dois anos, o setor registou sinais de crescimento e vitalidade, quer na
Europa, quer em Portugal.”
Um das grandes tendências e direção do
setor foi a aposta nos segmentos da cerveja sem álcool e da cerveja com baixo teor
de álcool, muito por estas responderem ás
exigências do consumidor do século XXI,
hoje motivado por novas experiências de

consumo, atento a um consumo responsável e alerta a escolhas mais saudáveis.
Atualmente, as cervejas 0,0% assumem-se
mesmo como a nova tendência do mercado europeu e são também a grande novidade no mercado nacional, explorando
um segmento com elevado potencial de
crescimento.
Por outro lado, o crescimento das cervejas artesanais – cinco vezes maior que a
média do mercado – foi outro dos temas
em destaque. De acordo com a Nielsen,
o crescimento foi de 10% em valor e 15%
em quantidade, três a cinco vezes mais
do que os 3% do mercado total de cervejas. Em Portugal, são atualmente cerca
de 100 as empresas cervejeiras artesanais
existentes, embora apenas duas dezenas

cumpram estatutariamente os requisitos
de adesão aos Cervejeiros de Portugal,
que exige um volume mínimo de produção de 20 000 litros de cerveja por ano. A
nível nacional, estima-se que as cervejas
artesanais representem um total de 1% da
quota global portuguesa de cervejas.
A questão da sustentabilidade foi também alvo de debate e, para os produtores
de cerveja, questões como as alterações
climáticas levarão as empresas a serem
mais proactivas na tomada de medidas
que promovam a produção e o consumo
sustentáveis de cerveja. A inovação orientada a processos que melhorem a eficiência energética e ambiental da produção
e o desenvolvimento de matérias-primas
adaptadas aos desafios que se colocam a
nível ambiental, como a escassez de água,
são caminhos a seguir para reduzir a pegada de carbono das organizações.
Quanto ao futuro, os produtores mostram-se confiantes. Para 2019, a nível
nacional, os indicadores são igualmente
positivos: as condições climatéricas estão a ser favoráveis e o turismo continua
a crescer, não só em Lisboa e no Porto,
mas também no Algarve e até no interior
do país.
INFORMAÇÃO
SOBRE INGREDIENTES
E CALORIAS NOS RÓTULOS
Duas semanas após o Fórum Europeu, a
Brewers of Europe, organização que repre-

senta 9500 empresas cervejeiras europeias,
anuncia que os rótulos de todas garrafas e
latas de cerveja na União Europeia devem
incluir informação sobre os ingredientes e
valores energéticos até ao final de 2022,
uma decisão tomada na Assembleia Geral
do setor cervejeiro europeu, realizada à
margem do Fórum. Em setembro será assinado um memorando de entendimento
com a Comissão Europeia, que formalizará
este compromisso e no qual os Cervejeiros
de Portugal irão também assinar em nome
dos seus associados.
Francisco Gírio congratula a medida e relembra que “desde 2018, os Cervejeiros de
Portugal submeteram um compromisso
ao Forum Nacional Álcool e Saúde (FNAS),
liderado pelo SICAD, no sentido de todos
os seus membros voluntariamente disponibilizarem essa informação ao consumidor. É com enorme satisfação que este
tema ganha nova ênfase e esperamos que
este exemplo seja seguido também pelos
outros setores de bebidas alcoólicas a nível nacional, uma vez que o memorando
é aberto às diversas fileiras”.
Na sequência do compromisso assumido
com o FNAS, já cerca de 96% das cervejas nacionais possuem rotulagem ao
consumidor com a informação do teor
calórico, sendo que a rotulagem dos ingredientes é cumprida a 100% nos termos da legislação (nacional) em vigor.
Na sequência da divulgação dos últimos
dados sobre a rotulagem no setor cer-

vejeiro, o comissário Vytenis Andriukaitis
afirmou ver “com agrado o compromisso
dos produtores cervejeiros em facultar a
lista completa dos ingredientes e dos valores energéticos nos rótulos de todas as
cervejas”. Acrescentou ainda: “A regulação europeia estabelece regras a cumprir
e estou muito satisfeito com o facto de
os cervejeiros estarem a cumprir estes
padrões elevados, definidos em benefício
da saúde pública e da informação facultada aos consumidores”.
Nos últimos quatro anos, os produtores
de cerveja europeus têm divulgado, por
sua iniciativa, a informação sobre os ingredientes e os valores energéticos, de
acordo com o Regulamento 1169/2011
da União Europeia, relativo à prestação
de informação aos consumidores sobre
os géneros alimentícios. Informação recentemente divulgada para todo o setor
europeu, refere que 60% das cervejas já
apresentam as calorias na embalagem,
enquanto 85% contêm a lista de ingredientes.
Francisco Gírio sublinhou ainda que “os
consumidores só podem ser incentivados a fazer escolhas informadas se houver
equidade na informação sobre os ingredientes e valores energéticos”, acrescentando que “a atual legislação europeia já
estabelece as regras e forma de cumprimento. Cabe aos produtores de bebidas
alcoólicas fazerem a sua escolha. Os cervejeiros já fizeram!”.
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ACABADAS DE CHEGAR

SAGRES
tem rótulos sustentáveis
100% de papel

Cerveja Vadia
lança primeira
Cerveja Artesanal
Portuguesa
sem álcool

A marca portuguesa de Cerveja Artesanal Vadia apresentou recentemente a primeira cerveja artesanal
portuguesa sem álcool, a Vadia 100, refrescante,
equilibrada e saudável, lançada com o objetivo de
quebrar o paradigma de comparação das cervejas
sem álcool das cervejas com álcool. Rica em vitaminas, polifenóis e sais minerais, a cerveja Vadia 100 é
uma bebida sem álcool, que se adapta perfeitamente
a um consumo quotidiano saudável e energético.
De aparência amarelo dourada, o corpo apresente
uma turbidez natural proveniente das proteínas do
malte e das leveduras em suspensão da cerveja não
filtrada, fazendo lembrar as cervejas de trigo alemãs
(tipo weizenbier). A espuma é abundante, leve e persistente, e contribui a exalação dos aromas intensos
do fruto e do lúpulo. O paladar combina a doçura do
malte com o sabor e a acidez do fruto. A carbonatação final realça a sensação de frescura.

A Cerveja Sagres passou a ter nas suas garrafas rótulos ambientalmente sustentáveis, reforçando a sua aposta em alternativas mais adequadas e amigas do ambiente. Os rótulos produzidos
em papel com certificação FSC, que assegura que provêm de uma gestão florestal responsável,
cumprem os padrões de sustentabilidade da marca. Esta mudança demonstra a forte aposta
da Cerveja Sagres na adoção de práticas mais sustentáveis e amigas do ambiente, reduzindo
o impacto ambiental nos seus produtos. Os novos rótulos presentes nas garrafas de Sagres, e
suas variantes com e sem álcool, contribuem para uma escolha dos portugueses mais consciente e responsável.

+351 Porter
Edição
Especial

PUB

PUB

Tributo à Natália Correia, esta +351 Porter é uma Edição Especial limitada a 250
garrafas de 500 ml. Feita com cacau
português e café artesanal português,
deve ser partilhada com bons amigos.
C

M

Y

CM

Heineken lata

MY

CY

CMY

K

A Heineken acaba de lançar em Portugal a lata de 33cl, já disponível nas prateleiras
das principais superfícies comerciais de todo o país. Este novo formato, que promete
ser uma referência no mercado, reflete o sólido posicionamento da marca no setor
e permite aos seus consumidores continuarem a desfrutar do sabor inconfundível da
cerveja Heineken, de forma ainda mais refrescante. Com este lançamento, a marca
Heineken acompanha a tendência de crescimento do segmento de latas e expande a
sua presença em novas ocasiões de consumo de cervejas.
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ACABADAS DE CHEGAR

Cerveja Vadia

lança uma Baltic Porter!

Chegou a

Vila Caparica!
A nova cerveja de lata resulta de uma parceria da Trevo com a 8ª Colina, é uma aposta inédita da marca de cerveja e segue a tendência internacional da utilização deste material que permite uma experiência de frescura única da cerveja, bem como uma melhor
capacidade de reciclagem. “A lata apresenta benefícios extraordinários. Protege totalmente a cerveja da luz e do oxigénio, o que
permite uma boa conservação da bebida, e requer menos energia para arrefecer. Além disso, a lata é um recipiente mais amigo
do ambiente, tendo a capacidade de se reciclar infinitamente. E é fácil de transportar e armazenar”, argumenta João Brazão, um
dos responsáveis da Trevo. A Vila Caparica, é uma cerveja feita apenas com ingredientes de agricultura biológica. Trata-se de uma
Belgian Witbier BIO, 4,9% abv, que junta malte de cevada ao trigo fresco, devidamente condimentados com casca de laranja do
Algarve e sementes de coentros. É uma cerveja refrescante, cítrica e especiada.

Quinas
apresenta
a “Família”
A marca Quinas apresentou recentemente a nova
família, constituída por sete elementos, cada
um com o seu estilo mas que juntos formam a
harmonia. É uma gama de cervejas artesanais,
inspirada em Portugal. A garrafa, que é de 50cl,
tem abertura swingtop, incentivando à guarda e
reutilização. Assim surgiram os sete elementos: a
Algarvia, a Briosa, a Conquistadora, a Guerreira, a
Olisipo, a Pérola e a Tripeira.
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A gama de “Harmonização” da marca de cerveja artesanal Vadia ganhou mais uma cerveja. Inspirada numa antiga receita do século XVIII, historicamente produzida pelos cervejeiros dos países da
costa do Mar Báltico, a Vadia Nautika é uma cerveja de estilo Baltic Porter.
Enquanto as tropas de Napoleão bloqueavam as exportações de Imperial Stout e Porter da Inglaterra
para a Rússia, os cervejeiros dos países bálticos aproveitaram-se desta oportunidade para copiar a, na
altura famosa, Imperial Stout. Utilizando matéria prima local e leveduras de fermentação baixa em vez
da tradicional levedura Ale que os inglês utilizavam para fermentar Stout e Porter, produziram uma
cerveja que batizaram de “Baltic Porter” para continuar a exportar para a vizinha Rússia. Apesar de
conter “Porter” no seu nome, este estilo é mais próximo, pelas características das matérias primas (malte pils e malte torrado) e pela sua fermentação baixa, do estilo germânico de cerveja
preta “schwarzbier” que do próprio estilo “Porter”. O Aroma e o sabor recordam, por um lado,
a doçura do malte com notas de caramelo, toffee, nozes com reminiscência a ameixas e uvas
passas, e, por outro lado, a intensidade do tostado com notas de chocolate preto amargo e
café. Com 7% de álcool, corpo macio e carbonatação e amargor moderados, a Vadia Nautika
promete conquistar os amantes de cervejas com carácter.

Trindade
Sacra

Erdinger
Alkoholfrei

A Trindade Sacra é uma Summer Ale produzida a partir de 100% malte e exclusivamente por processos artesanais. Leve
e refrescante, é ideal para os dias quentes
de verão. Trata-se de uma cerveja de cor
amarelo palha com notas florais e herbais
de lúpulo. Com um teor de álcool de 5.2%,
deve ser apreciada a uma temperatura entre os 3º e os 6ºC. A mais recente inovação
vem juntar-se à trilogia Trindade – Profana, Áurea e Fénix – disponíveis em pontos
de venda da cidade de Lisboa e em alguns
pontos de venda especializados em cerveja
artesanal do país.

Desenvolvida segundo o processo tradicional e centenário da maior cervejeira privada do mundo, a Erdinger Alkoholfrei, é
feita com matérias primas seleccionadas e
o seu processo de fermentação é controlado por métodos 100% naturais.Trata-se
de uma cerveja de trigo sem álcool, que
em nada fica atrás da Erdinger Weissbier.
Por ser baixa em calorias e pelas suas propriedades isotónicas, é a escolha ideal para
repor energias depois de um grande esforço físico, sendo a escolha ideal para as
pessoas que se preocupam com a saúde, o
bem estar e para quem vai conduzir.
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AS MINHAS PAIXÕES

O prazer de beber

no copo certo
Maria Helena Duarte
fundadora Paixão Pela Cerveja

Já terá visto certamente vários tipos e copos de cerveja, muitos deles gravados
com uma marca específica, rebordos dourados, mais estreitos ou mais largos. O
copo certo para determinado estilo de cerveja faz com que o ato de degustação
seja elevado a perfeito, contando que a temperatura também esteja correta.

Já sabemos que a cerveja é uma bebida
mesmo muito antiga e, como seria de esperar, ao longo do tempo os recipientes
para a guardar e beber foram evoluindo.
Desde o barro, o couro, a porcelana, passando pela madeira, o metal, até ao vidro
e ao plástico, muitas foram as matérias-primas e as formas assumidas. E não havia um recipiente por pessoa, tinha de ser
partilhado. Por exemplo, a caneca de madeira (Tankard) usada nos pubs ingleses
era muito desejada e as pessoas tinham
de se ir revezando para conseguir beber
a sua cerveja. Já na Alemanha a cerâmica tinha mais adeptos. O vidro só aparecia nas mesas dos mais abastados, já que
requeria um processo moroso e delicado,
este material só começou a ser mais usado a partir de 1800. A verdade é que, hoje,
o vidro está entre os materiais preferidos
para os copos e canecas que usamos.
Algo que se percebe facilmente.
Os copos de vidro permitem que se veja a
cor da cerveja, que conforme o estilo pode
ir do branco, ao amarelo, cobre, castanho
e até ao preto. E seria uma pena desperdiçar cores tão sedutoras como um amarelo
palha, dourado, ou aqueles brilhantes acobreados com reflexos vermelhos... Mas não
ficamos por aí. O vidro também não tem
cheiro (o que já não acontece com o barro ou o couro) e também não empresta à
cerveja qualquer sabor. Portanto, é perfeito.
MAS COMO É O COPO IDEAL?
O serviço de cervejas, como de vinhos,
está recheado de costumes antigos, jus74 • PAIXÃO PELA CERVEJA • EDIÇÃO 6

tificadamente ultrapassados, e está recheado de mitos, como os copos terem
de ser pouco lavados para a cerveja ficar melhor (não alinhe nisso!), é mentira,
como em tudo a higiene é fundamental,
neste caso para garantir aromas e sabores
puros e zero contaminações. De certeza
que também já bebeu por copos riscados
no fundo, estes potenciam a libertação
de bolhas de gás, mas são perfeitos para
acumular impurezas. Não os queira!
Noutra edição vou falar-vos sobre as temperaturas. Nesta opto por destacar alguns
formatos de copos, isto porque a formação da espuma, a libertação do aroma e o
sabor podem ser prejudicados se não usar
o copo certo.
Há muitos formatos e não os podemos
ter todos em casa, é claro. Mas há sempre marcas que oferecem os copos na
compra de um determinado número de
garrafas (aproveite!), há lojas especializadas que podem ajudar, alguns espaços geridos por especialistas na internet,
há livros e, claro, esta vossa Paixão Pela
Cerveja. O importante é procurar a informação e usufruir em pleno de cada degustação.
Eu não gosto particularmente de segurar
no “corpo” do copo com a mão, aprecio
mais copos que possa segurar pelo pé.
Exceção feita para a imperial ou fino, cujo
tempo de vida no copo é, em geral, reduzido, e por vezes sabe mesmo melhor que
água. Mesmo assim prefiro um copo tulipa, por exemplo. De outra forma o toque
da mão acaba por contribuir por aquecer

o líquido. Para as cervejas mais perfumadas escolha um modelo mais largo e para
as de aroma mais complexo e rico, então
opte por um modelo mais estreito em
cima, desta forma os aromas vão sendo
libertados aos poucos, ficando mais percetíveis, facilitando também a formação
de espuma que os concentra e liberta.
Há, então, alguns copos que convém ter:
o copo tulipa, dá para quase todos os tipos de cerveja, gosto particularmente
com India Pale Ale (IPA), ou uma Belgian
Golden Strong Ale; o copo weisen que é
alto e fino em baixo, alargando progressivamente, perfeito para beber cervejas de
trigo que dão o mote para esta edição; o
cálice, mais clássico como os estilos que
nele ficam bem, como as cervejas trapistas; e gosto de copos de pé mais alto,
como os que se usam para beber vinho
(oversized wine), ficam super elegantes na
mão e se não forem muito largos potenciam a formação de espuma, exponenciando os aromas; as canecas nos vários
formatos também são interessantes, especialmente para quem gosta de beber
maior quantidade, a pega é fantástica
porque evita o contacto direto da mão.
Cada vez mais os rótulos trazem importantes informações complementares e
as marcas mais atentas já recomendam o
copo ideal para cada cerveja.
Ficou com vontade de ir às compras? Perfeito! Não precisa gastar muito dinheiro,
apenas o suficiente para elevar a prova
de cervejas a um novo patamar sensorial,
sempre com elegância e moderação.

Seja responsável. Beba com moderação.

