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» PAULO LIMA

C
o n s i d e r a d a paixão nacional e po-
pularmente conhecida como loira
gelada, a cerveja ganha destaque
com sabores inusitados que têm caí-

do no gosto brasileiro. Novas variedades en-
cantam não só pela cor, mas pelo gosto e
cheiro predominante de frutas. As versões
artesanais aromáticas que ganham espaço
no universo gourmet podem ser preparadas
com essência dos frutos ou fermentadas di-
retamente nos alimentos.  O propósito é
agradar ainda mais os consumidores, com
sabores exóticos, marcantes e requintados.
Cajá, cereja, framboesa, banana, maracujá,
tamarindo e até umbu são alguns dos produ-
tos introduzidos na bebida.

A aceitação do público é tamanha que as cer-
vejas artesanais de frutas chamaram a atenção
dos centros acadêmicos. Na Bahia, um grupo de
pesquisadores da Universidade Estadual de Feira
de Santana (UEFS) estudam a produção da bebi-
da com ingredientes do semiárido nordestino.
Diferente das grandes cervejarias, que usam mi-
lho e arroz, a formulação inovadora tem o objeti-
vo de substituir parte do malte de cevada, a fim
de diminuir o custo da produção, apresentar no-
vos sabores e deixar a o produto mais leve. 

Curiosidade

De acordo com o coordenador da pesquisa,
Giovani Brandão, as cervejas feitas com frutas
ganham espaço pelos compostos aromáticos
que as incrementam e aguçam a curiosidade.
Brandão se dedicou com afinco ao estudo da
bebida. Montou uma minicervejaria no labo-
ratório da universidade e tem investido na
produção. “Tenho uma linha de pesquisa de
cervejas especiais feitas com os frutos de nos-
sa terra. Isso possibilita não só a descoberta
da bebida com novos ingredientes, mas tam-
bém dá impulso à produção agrícola”, acredi-
ta o coordenador do Laboratório de Fermen-
tação e Engenharia de Alimentos da UEFS.

A criação baiana já pode ser apreciada até
no exterior. A cerveja de banana, desenvolvida
durante o doutorado de Brandão na Universi-
dade de São Paulo (USP), é produzida por uma
cervejaria na Costa Rica. "É uma cerveja leve-
mente doce, com baixo teor alcoólico e sabor
marcante da banana. Envolve um processo

mais barato, já que parte do malte é substituí-
do pelo suco da fruta”, detalha o pesquisador.

Em Brasília, um casal resolveu investir nas
cervejas artesanais e comemoram o sucesso. Lu-
ciana Isaac e Antônio Jorge Soares de Souza
inauguraram, há quatro anos, a Empório Soares
e Souza e esperam abrir nos próximos meses a
quarta loja. Parte do segredo por trás do cresci-
mento está na descoberta dos consumidores en-
cantados com os novos tipos de cerveja. Das va-
riedades frutadas com boa saída, estão a de ma-
racujá e a de cereja. Ambas de espuma densa,
são servidas bem geladas. Só de abrir a garrafa, é
possível sentir o aroma das frutas. O sabor lem-
bra um pouco o de um espumante. Recomenda-
se apreciar o líquido encorpado aos poucos, pa-
ra perceber bem o gosto diferenciado. 

Luciana explica que o público feminino tem
se rendido à cerveja de frutas mais do que os ho-
mens. “Por ser uma bebida que pode ser acom-
panhada com uma sobremesa, tem agradado
mais as mulheres. Também é procurada por ho-
mens que desejam presentear alguém com um
produto sofisticado e gostoso”, enfatiza. A pro-
prietária revela que, em suas pesquisas, obser-
vou que restaurantes sofisticados, especialmen-
te em São Paulo, têm dedicado uma carta exclu-

siva para as cervejas artesanais, que também
servem para harmonizar pratos específicos.

O sabor impressiona, mas o valor segue o
perfil do produto. A garrafa com 250ml de cer-
veja de maracujá, por exemplo, com teor al-
cóolico de 3,2%, sai por R$ 29,90. A de cereja,
com 4% de teor alcóolico, é encontrada na ver-
são de 375ml por R$ 41. “Os valores das cerve-
jas são mais altos pelos impostos que são pa-
gos até chegar ao consumidor”, diz Antônio
Jorge, que importa a maioria da Bélgica e da
Alemanha onde, algumas, são maturadas em
barris de carvalho.

Rótulos

Na loja Grote Markt, Flora Carreiro também
oferece cervejas aromáticas. Ela explica que
não há perfil de público, mas os consumidores,
normalmente, já conhecem vários dos rótulos
vendidos. Entre as mais apreciadas pelos fre-
quentadores da loja estão a de cajá, a de fram-
boesa e a de frutas vermelhas. Uma marca mi-
neira que leva frutas cítricas, amêndoa, limão,
abacaxi e café também tem boa saída. “Elas têm
um apelo estético e sensitivo”, diz Flora.

Engana-se quem acredita que para apreciar

a cerveja basta despejá-la num copo qualquer e
tomar. O ritual de servir em copo específico pa-
ra cada tipo da bebida influi consideravelmente
na experiência, garantem os cervejeiros mais
experientes. Na Bélgica, por exemplo, cada
marca tem seu próprio copo, uma medida que
os empresários têm implementado no Brasil.
Antônio Jorge explica que o formato dos reci-
pientes visa objetivos que vão muito além de
questões estéticas. Alguns, por exemplo, garan-
tem que a espuma fique na altura certa. 

Os conhecidos como tulipa, por exemplo,
são ideais para as cervejas dos tipos pilsen, que
formam um creme com a espuma. O formato
do vidro também permite que o aroma do lúpu-
lo vá diretamente para o nariz do consumidor.
Já os copos cilíndricos são os mais usados para
as fruit-beers. Permitem uma boa formação de
espuma e ressaltam o aroma. O mais importan-
te, segundo Jorge é evitar os copos gelados. O
contato da cerveja com a temperatura mais fria
do vidro produz condensação, o que dilui a be-
bida a ponto de lhe alterar o sabor. “Assim, é
possível apreciar o que cada cerveja tem de me-
lhor, especialmente as de frutas, que são sabo-
rosas pelo gosto típico do alimento usado na
fermentação e na aromatização”, conclui. 

Brasileiros se encantam cada vez mais com as cervejas produzidas a partir de ingredientes como banana, cereja e maracujá

FRUTA
estupidamente gelada

Por ser uma bebida que
pode ser acompanhada
por uma sobremesa, 
(a cerveja frutada) 
tem agradado mais 
as mulheres. Também 
é procurada por
homens que desejam
presentear alguém 
com um produto
sofisticado e gostoso.”

Luciana Isaac 
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Soares e Souza
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22, 23 e 24 mar. 2013, Seudinheiro, p. B8. 




