
 

  

Pode até parecer uma tarefa fácil, mas, acredite, foi 
bastante difícil analisar aspectos tão sutis — por exem-
plo, sentir um aroma metálico, como gosto de ferro na 
boca, um dos defeito graves —, entre dezenas de ou-
tras minúcias em 19 amostras de cerveja de um mesmo 
tipo. Mas para os integrantes da equipe degustar e des -
cobrir preciosismos é rotina, pois estão sempre atrás 
de novos conhecimentos. O time se encontra algumas 
vezes por semana em degustações na ABS-SP — Asso-
ciação Brasileira de Somnieliers. Além dos vinhos, os 
especialistas gostam de experimentar e conhecer ou-
tras bebidas, como a cerveja (veja como foi realizada a 
degustação no quadro da página 42 *O teste, gok por 
gole"), 

"As cervejas do teste são adequadas ao paladar do 
brasileiro. Não foram comparadas com Pilsens es-
trangeiras, mas sim entre si9 para serem escolhidas 
as melhores do mercado", explica o médico Mário 
Torezan, diretor de degustação da ABS-SP. 

"Como as matérias-primas utilizadas — maite e 
lúpulo, por exemplo — e os processos de produção 
são semelhantes, há poucas diferenças marcantes 
entre as cervejas**, diz, já apontando a primeira das 
dificuldades da prova, Matthias Reinold, alemão 
naturalizado brasileiro, mestre cervejeiro formado 
pela Universidade Técnica de Berlim, Alemanha. 

Desde a criação da Arnbev — Companhia de Be-
bidas das Américas —, em 1999, com a fusão da 
Brahma e da Antarctica, as duas maiores cerveja-
rias brasileiras, o mercado tende para dois extre-
mos, segundo Reinold. De um lado a produção de 
uma cerveja com qualidade assegurada, de paladar 
uniforme e sem grandes variações. De outro, as 
cervejarias regionais e microcervejarias — estas já 
somam 50 e estão por todo o país produzindo cer -
vejas diferenciadas que não concorrem com esse 
grande mercado das cervejas industrializadas. 

  

Degustadores — O grupo de degmtadores foi formado 
pelos profissionais da ABS:José Luiz Borges (presidente), 
Mario TeUes (vice-pmiderite), Mario Torezan e Tadao Só-
noda (diretores de degustação). Hélio Guedes e Oswaldo 
Vasconcelos; pelos mestres -ceruejeiros Cilene Saorin e Mat- 

thias Reinold, profissionais da Cobrarem — Associação 
Brasileira dos Profissionais em Cerveja e Malte, com sede 
em Curitiba, Paraná, e pelo belga Xavier Depuydt, dez 
anos de experiência em cervejarias européias e dono da 
Belgian Beer Paradise, loja-bar especializada em cerveja. 

 



 

DE ONDE VIERAM ÁS PILSENS 

Á cerveja, assim como o vinho, tem uma história e 
um universo de tipos, aromas e sabores. Mais de 70 
variedades da bebida existem no mundo: como as 
complexas Ale, cervejas de alta fermentação, que 
apresentam notas florais, de frutas e es-
peciarias e variam muito de cor e corpo 
nas diversas categorias. 

Um exemplo é a Du vel, uma Golden 
Ale belga com espuma espessa e abun-
dante, sabor vigoroso e consideráveis 
8,5% de álcool devido as suas três fer-
mentações, a última delas por um período 
de dez a 14 dias. Ótima para acompanhar 
assados com carne vermelha. 

Na categoria Ale estão as Stout, Por-
ter, Belgian Ale, Brown Ale, Pale Ale, 
Trappiste, entre muitas outras. Outra categoria soo das 
cervejas do tipo Lager, de baixa fermentação, hoje as 
mais consumidas no mundo — tomam conta de 85% do 

mercado. Quem descobriu esse processo foram os 
tchecos, À mãe das Pilsens é a clássica Urquell, produ-
zida desde 1842 na cidade de Pilsen, região da Boê-
mia, República Tcheca. É uma cerveja leve e refres-

cante, com aroma suave de lúpulo e 
pouco amargor. É menos alcoólica: pode 
variar entre 4,0% a 5,8%. Vai bem com 
presunto e embutidos condimentados. 

Ás características de uma Pilsen va-
riam em cada país e região. Os europeus 
preferem amargas e encorpadas, como a 
Urquell, Os brasileiros, ao contrário, 
tomam uma cerveja menos amarga e 
mais leve, mas não tão suaves e leves 
quanto as americanas. 

Dentro da categoria 
Lager estão a Bock, Dortmunder, Munich e outras, 
com diferenças como a cor, do amarelo-palha ao 
dourado, e, nas mais escuras, do dourado ao 
levemente âmbar. 

 

 



 

  

Pode até parecer uma tarefa fácil, mas, acredite, foi 
bastante difícil analisar aspectos tão sutis — por exem-
plo, sentir um aroma metálico, como gosto de ferro na 
boca, um dos defeito graves —, entre dezenas de ou-
tras minúcias em 19 amostras de cerveja de um mesmo 
tipo. Mas para os integrantes da equipe degustar e des -
cobrir preciosismos é rotina, pois estão sempre atrás 
cie novos conhecimentos. O time se encontra algumas 
vezes por semana em degustações na ABS-SP — Asso-
ciação Brasileira de Sommeliers. Além dos vinhos, os 
especialistas gostam de experimentar e conhecer ou-
tras bebidas» como a cerveja (veja como foi reatízaâa 
a degustação no quadro da pagina 42 "O fâste, gole por 
gole"). 

"As cervejas do teste são adequadas ao paladar do 
brasileiro. Não foram comparadas com Pilsens es-
trangeiras, mas sim entre si, para serem escolhidas 
as melhores do mercado", explica o médico Mário 
Torezan, diretor de degustação da ABS-SP. 

"Como as matérias-primas utilizadas — maite e 
lúpulo, por exemplo — e os processos cie produção 
são semelhantes, há poucas diferenças marcantes 
entre as cervejas'*, diz, já apontando a primeira das 
dificuldades da prova, Matthias Reinold, alemão 
naturalizado brasileiro, mestre cervejeiro formado 
pela Universidade Técnica de Berlim, Alemanha. 

Desde a criação da Ambev — Companhia de Be-
bidas das Américas —, em 1999, com a fusão da 
Brahma e da An tarctica, as duas maiores cerveja-
rias brasileiras, o mercado tende para dois extre-
mos, segundo Reinold. De um lado a produção de 
uma cerveja com qualidade assegurada, de paladar 
uniforme e sem grandes variações. De outro, as 
cervejarias regionais e rnic rocervejarias — estas já 
somam 50 e estão por todo o país produzindo cer-
vejas diferenciadas que não concorrem com esse 
grande mercado das cervejas industrializadas. 

 

Degustddores — O grupo de degustadores foi formado 
pelos profissionais da ABS: José Luiz Borges (presidente), 
Mario Teües (vice-presidente), Mario Torezan e Tadao Só-
noda (diretores de degustação), Plelio Guedes e Oswaldo 
Vasconcelos; pelos mestres -cervejeiros Cilene Saorin e Mat- 

thias Reinold, profissionais da Cobracem — Associação 
Brasileira dos Profissionais em Cerveja e MaUe, com sede 
em Curitiba, Paraná, e pelo belga Xavier Depuydt, dez 
anos de experiência em cervejarias européias e dono da 
Bdgum Beer Pamdise, loja~bar especializada em cerveja. 

 



 

DE ONDE VIERAM ÁS PILSENS 

Á cerveja, assim como o vinho, tem uma história e 
um universo de tipos, aromas e sabores. Mais de 70 
variedades da bebida existem no mundo: como as 
complexas Ale, cervejas de alta fermentação, que 
apresentam notas florais, de frutas e es-
peciarias e variam muito de cor e corpo 
nas diversas categorias. 

Um exemplo é a Duvel, uma Golden 
Ate belga com espuma espessa e abun-
dante, sabor vigoroso e consideráveis 
8,5% de álcool devido as suas três fer-
mentações, a última delas por um período 
de dez a 14 dias. Ótima para acompanhar 
assados com carne vermelha. 

Na categoria Ale estão as Stout, Por-
ter, Belgian Ale, Brown Ale, Pale Ale, 
Trappiste, entre muitas outras. Outra 
categoria soo das cervejas do tipo Lager, de baixa 
fermentação, hoje as mais consumidas no mundo - 
tomam conta de 85% do 

mercado. Quem descobriu esse processo foram os 
tchecos. A mãe das Pilsens é a clássica Urquell, produ-
zida desde 1842 na cidade de Pilsen, região da Boê-
mia, República Tcheca. É uma cerveja leve e refres-

cante, com aroma suave de lúpulo e 
pouco amargor. É menos alcoólica: pode 
variar entre 4,0% a 5,8%. Vai bem com 
presunto e embutidos condimentados. 

As características de uma Pilsen va-
riam em cada país e região. Os europeus 
preferem amargas e encorpadas, como a 
Urquell. Os brasileiros, ao contrário, 
tomam uma cerveja menos amarga e 
mais leve, mas não tão suaves e leves 
quanto as americanas. 

Dentro da categoria 
Lager estão a Bock, Dortmunder, Munich e outras, 
com diferenças como a cor, do amarelo-palha ao 
dourado, e, nas mais escuras, do dourado ao 
levemente âmbar. 

 

 



 

  

PARÁ APRECIAR MELHOR A 
BEBIDA 

Pedir cerveja estuptdamente gelada é bobagem. 
Uma cerveja quase congelada é uma delícia, mas a 
baixa temperatura esconde seu sabor, aroma e corpo. 

Assim como também não se bebe cerveja quente. 
No caso das Pilsens, recomenda-se entre 5a C e 7° C. 

Não deixe a cerveja morando na geladeira. O ideal 
é colocar para resfriar mais ou menos umas duas ho-
ras antes — sem colocar no freezer. 

Muita espuma mostra o bom estado da cerveja, 
Além de ser bonita e gostosa, ajuda a reter o aroma e 
evita a liberação do gás carbônico. Deve ter por volta 
de 3 centímetros de espessura e ser cremosa e con-
sistente. Beba a cerveja ainda jovem — afinal, pou-
cas podem ser deixadas para depois* Para guardar, 
deixe em pé, longe do calor e da luz e em temperatu-
ra de adega( 14° C). 

Prefira copos e canecas de cristal transparente, pa-
ra apreciar a cor e a espuma. Nõo escolha copos muito 
grandes, para manter a temperatura e a espuma. 

O TESTE, GOLE POR GOLE 

As cervejas foram selecionadas por amostragem, 
Isto é, como consumidores comuns fomos a lojas e 
supermercados e compramos as cervejas encontra-
das nesses locais (veja relação à direita). Depois de 
muita busca, chegamos a um total de 19 marcas. Foi 
dada preferência às embalagens long neck — l S de-
las foram encontradas nesse tipo de embalagem. As 
outras, quatro na clássica garrafa de 600 mililitros e 
apenas duas em latinhas, não estavam disponíveis 
nesse tipo de garrafa. Tecnicamente a garrafa e a la-
ta de alumínio não interferem diretamente sobre o 
sabor e o prazo de validade da cerveja. Foram obser-
vadas as datas de validade.  

A degustação foi realizada na sede da ABS-SP, em 
uma sala com luminosidade e temperatura adequa-
das e livre de odores. Horário escolhido: 10 da ma-
nhã — ideal para que os degustadores estejam des -
cansados e com os sentidos mais aguçados. 

As cervejas foram sorteadas e a degustação foi às 
cegas — ninguém sabia qual cerveja estava provan-
do. As amostras foram indicadas por números e 
apresentadas em três painéis com intervalo de 15 

 



 

  
  

minutos entre 
cada um. Para 
recuperar o paladar, os 
degustado-res foram 
servidos de água e 
fatias de pão. Foram 
observados critérios de 
resfriamento e 
temperatura ideais 
para o líquido, O copo 
utilizado é de acordo 
com normas da ABS: 

boca mais larga para liberar os aromas» 
Na avaliação, o primeiro aspecto que os degusta-dores 

observam é o visual, começando pela cor, que, na cerveja 
pilsen nacional, deve ser amarelo-claro, brilhante, sem 
estar turva ou com partículas em suspensão (foto 1). 
Também é notada a estabilidade e consistência da 
espuma e a formação cie microbo-Ihas. Bolhas muito 
grandes indicam oxidação. 

Em seguida são analisados os aspectos olfativos (foto 
2): os aromas devem ser leves, pouco complexos e com 
lupulo — caracterizado por florais, cítricos e 

condimentados, Na seqüência é 
feito o exame gustativo:   corpo, 
qualidade do amar-  gor, gosto 
e o afier tastê (o | gosto final 
que fica na boca).  Fatores que 
caracterizam defeitos: alterações 
que podem ser aceleradas por 
calor, agitação e luz. Isso 
caracteriza falta de cuidado no 
caminho da fabrica ao 
consumidor. 

Além do gosto metálico, 
gosto e aroma de cara- 
melo, sensação de papel na boca e adstringência 
(gosto de banana verde) são outros pontos ne- _ 
gativos que podem ser observados» tJ 

A classificação foi feita pela média das notas, eliminando-se as 
maiores e as menores. Lojas e supermercados onde foram com -
pradas as cervejas para o teste da PLAYBQY: Pão de Açúcar, Ade~ 
ga e Depósito de Bebidas O Barrícão, Empório Santa Maria, 
Sonda Supermercados^ Carrefour e Emporíum Place Dês Vosges.  

 


