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ENTREVISTA

Wilson Fornasier,AmBev

Mestredá
dicaspara
degustar
loirasgeladas

Coolervira
maniaentre
cervejeiros
paulistanos

Qual é o melhor copo para se to-
mar cerveja?
Éodecristal e comalça.O contato
diretodamãocomocopoesquen-
ta a bebida.

É um pecado beber em copo de
plástico?
Sim. O de plástico e o de alumínio
interferemno sabor da cerveja.

Há uma temperatura ideal para se
tomar uma cerveja?
Nas degustações técnicas, feitas
por nós, mestres-cervejeiros, a
temperatura fica em torno dos 6 a
8 graus. Essa temperatura favore-
ce uma melhor avaliação do aro-
ma e do paladar do produto. Mas
não refresca tanto quanto se esti-
vesse estupidamente gelada...

Háquemgeleocopovazioparade-
pois colocar a cerveja? Isso é
bom?
Nãoestá errado.Masdeve-se ter o
cuidadode garantir que o copoes-
teja seco antes de gelar. Se estiver
molhado,podemseformarcristais
de gelo, queprovocama formação
excessiva de espuma na cerveja
na hora de servir.

Cerveja temprazo de validade?
Sim, todas as cervejas têm prazo
de validade. Considerando que o
tempo é um inimigo das cervejas,
quantomais jovemmelhor.

Quais as cervejasmais refinadas?
Oque determina isso é a qualida-
de do maltes e do lúpulos, inde-
pendentemente do estilo (pil-
sen, bock, weiss, ale, abadia). En-
tre as da categoria pilsen, por
exemplo, há a Bohemia e a
Stella Artois, produzidas com
maltes e lúpulos superiores,
tchecos. ●V.F.

Substituto da caixa de isopor pode
levar 74 latinhas e custa até R$ 1 mil

COMPORTAMENTO

Valéria França

Quem passou o verão na praia
viumuitosdelesespalhadospe-
la areia. Com o design de uma
lataenormedecerveja, demais
de 1 metro de comprimento, o
novo cooler (caixa térmica) vi-
rou mania entre cervejeiros
paulistanos. Com capacidade
paramantergeladasaté74 lati-
nhas,virouquaseumbrinquedi-
nho masculino, indispensável
na praia, na piscina, em pesca-
rias e até em caminhadas. Haja
vontadedetomarcerveja:ocoo-
ler pode custar até R$ 1mil.
Comtamanho,coreseestam-
pas diferentes, o acessório é
uma evolução das antigas cai-
xasdeisopor.Agoradepolietile-
no de alta densidade, revestido
namaioriadasvezesdepoliure-
tano, conserva a temperatura
interna por 24 horas. Também
tem uma estética bemmais ca-
prichada que seus antecesso-
res. Os mais em voga levam a
marca de cervejas famosas, co-
moBohemia eSkol.Opreçova-
riaconformeoselodacervejae,

principalmente, o tamanho.
Mas omínimo é deR$ 220.
Hámodelos para todos os ti-
po de gosto e bolso. O menor,
com capacidade para 24 lati-
nhas, vem com alça e é fácil de
carregar. Adepto da combina-
çãocerveja,churrascoemuitos
amigos, o empresário Marco
Mosquetto, de 40 anos, com-
prou um para levar 74 latinhas
aondequiser,comaestampada
Budweiser.Detalhe:ocoolerde
Mosquetto vem com rodinhas.
“É superprático. Você não pre-
cisa abarrotar a geladeira com
cervejaenemsairdolugarpara
tomar o próximo copo.” O em-
presário é do tipo que curte
acessórios e não perde lança-
mentos. Tem capinhas térmi-
cas para latinhas e para copos.
Ao contrário de Mosquetto,
Norberto de Oliveira Neto, do-
nodoFrangó,bardazonanorte
deSãoPaulo famosopelavarie-
dade de cervejas, não abremão
deumacaixaantigadepolietile-
no,compradahá15anos.“Ocoo-
leré caroeaminhacaixaémui-
to eficiente. Pode até não ser
tãomoderna,masela já temva-
lor sentimental.”
O cooler não é exatamente
uma novidade no mercado.

Mas seu sucesso é. “Há três
anos, ele chegou pela primeira
vez às prateleiras e as vendas
foramum fracasso. Por isso, ti-
ramos do mercado”, diz Edson
Coutinho,coordenadordeTen-
dência da Tok & Stok, rede de
lojas de decoração. “Hoje, vive-
mosaondadosacessórios para
quemgostadecerveja.Oconsu-
midor começa a perceber que

elesajudamnoprazerdadegus-
tação”, diz. “Por isso, o cooler
voltou com tudo.”
Hoje, a cerveja é vendida no
mercado como um produto
cheio de particularidades – co-
mo o vinho, guardadas as devi-
das diferenças. É o caso dos co-
pos especiais. “Quando se quer
realçaroaromadacerveja,nor-
malmente se opta pelo copo de

bordamaisfechada,oquefacili-
ta a convergência dos aromas
paraoolfato”,dizWilsonForna-
sier,mestre-cervejeiro respon-
sável pelo desenvolvimento de
produtos da AmBev (veja ou-
tras dicas ao lado). Segundo ele,
seacervejajáébastantearomá-
tica, o copo pode sermais aber-
to. Mas o importante mesmo,
neste calor, é estar geladinha. ●

ADEPTO–Mosquetto: cooler comrodinhaspara levar74 latinhasdecervejasgeladasaondequiser
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